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ROKI Tudósító
Van de voorzitter

Van de voorzitter

Hier is de 6e Tudósító.
In deze Tudósító
nieuws
over
Sandra, Attila en
Anna.
De
Webmaster Harry
de Haan stelt
zich aan u voor.
U/jij
kan
kennismaken
met Ibolya, zij
woont al 15
jaar
met
plezier
in
kinderhuis Lidia Home. U/ jij kan
lezen over de projecten. Veel lees
plezier gewenst.

Dit is weer de eerste Tudósító in het nieuwe jaar. Het
bestuur heeft de plannen goedgekeurd en we gaan die
uitvoeren. De goederentransporten gaan goed en dat kan
gecontinueerd
worden,
maar kosten geld. De
transportkosten van één
kubieke meter dozen is
ongeveer €65 en we
transporten
per
jaar
ongeveer 20 m3, dus daar
is al een bedrag mee
gemoeid van €1300.

Marianne van der Veer
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Er is een besluit genomen dat de ondersteuning van de
projecten kan worden gecontinueerd. Altijd spannend,
want uiteraard overtreft de aanvraag de beschikbare
middelen. We hebben prioriteit moeten stellen en helaas
nuttige en goede projecten niet kunnen ondersteunen.
Zorgen zijn er of we in 2010 wel voldoende geld hebben
om de basisprojecten te kunnen betalen. Ik roep hierbij de
lezers op om aan
Stichting ROKI ook dit
jaar
geld
ter
beschikking te stellen
om de basis zaken te
kunnen blijven betalen.
Draag elkaars lasten
en vervult alzo de wet
van Christus (Gal. 6:
2).
Aart
van
Rijssel,
voorzitter Stichting ROKI.
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Colofon:
Stichting ROKI – Wilnis
Trilgras 25
3648 JG Wilnis
Tel/fax 0297-282022
Email: contact@roki.nl
KvK. nr. 30 180 900
Giften blijven welkom op:
Bankrekening: 1352.75.717

Nieuws van Sandra
vvoo

Sandra en Atilla zijn trotse
-1ouders geworden van Maria
rstellen
Anna. Sandra is in september
twee weken in Nederland
geweest samen met Anna.
Sandra
heeft
officieel
zwangerschapsverlof, en is
daarnaast voor drie dagen
weer aan het werk in Lidia
Home. Sandra gaat de
medewerkers en de jongeren
coachen in Lidia Home.
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Even voorstellen
Sinds de oprichting van st. ROKI in 2002 ben ik algemeen adjunct. Dat betekent dat ik zo’n beetje
ieder bestuurslid vervang als dat nodig mocht zijn. Vanwege mijn affiniteit met computers heb ik de
website op me genomen en probeer de digitale cohesie binnen de stichting te
bevorderen.
En omdat niet alle bestuursleden dichtbij wonen, is dat erg handig. In
november 2001 ben ik met Aart en Ria mee geweest naar Roemenië
en zoals zovele belevenissen ook deze : Als je het gezien hebt,
vergeet je het niet meer en weet je waarvoor je het doet. De
omstandigheden waaronder zigeuner- en weeskinderen in Roemenië
leven zijn vaak mensonterend. Bij alles wat ik binnen st. ROKI doe
houd ik die beelden voor ogen en voel me met de kinderen
verbonden. Samen met bestuurslid Dick Groenendijk struinen we
kledingbeurzen af om restanten op te halen. Voor deze
kledingbeurzen is dit een uitkomst (geen afvalkosten) en we krijgen op
deze manier alleen maar goede spullen! Wat ik ook als heel prettig
ervaar is dat we als bestuur zo divers zijn. Verscheidenheid in gaven en
karakters. Prima basis om ons werk voor de kinderen in Roemenië te blijven doen!
En…. Houdt ‘m in de gaten : www.roki.nl
Groetjes van uw webmaster Harry de Haan

Projecten
AP project

sponsors
en
naar
belangstellenden.
Szabo
Istvan vertelde hoe het nu is
met de gezinnen die worden
ondersteund in het AP

een informatieavond over het
AP project. Hiervoor zijn
uitnodigingen verstuurd naar

Matyas familie
De Matyas broers en zussen
waren deze zomer samen
met de kinderen en jongeren
van Lidia Home op het kamp
in de bergen –Bucin. De

In september 2008 bezocht
de projectleider van het AP
project Szabo Istvan samen
met
zijn
vrouw
Lidia
Nederland.

Als bestuur hebben we hun
uitgenodigd voor een maaltijd
en voor het presenteren van

Ook in 2009 zullen we dit AP
project blijven ondersteunen

project. Het geheel werd
geïllustreerd met foto’s. Een
boeiende avond waarin de
nood en wat ondersteuning

voor gezinnen kan bewerken.
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kinderen waren blij om elkaar
te ontmoeten tijdens deze
vakantie. Het gaat goed met
de Matyas familie in het
pleeggezin wat stichting ROKI
ondersteund.

Nieuwsbrief
Lidia Home
Er
heeft
een
grote
reorganisatie
plaats
gevonden in Lidia Home, de
tieners
wonen
met
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begeleiding meer zelfstandig
in kleinere groepen. Ook zijn
er
plannen
om
een

tweedehands kledingzaak te
gaan openen. We volgen
deze ontwikkelingen op de
voet.

Stichting ROKI wil dit project
gaan
ondersteunen
door
extra goederen te gaan
transporteren naar Roemenië.

Even kennismaken
De vragen van het interview zijn aangepast. Dit keer zijn ze door
Sandra gesteld aan Ibolya. Zij woont al 15 jaar in Lidia Home.
Hoe ben je in LH gekomen. Hoelang woon je er al.
Ik was pas anderhalf jaar toen ik in Lidia home ben gekomen.
Daarvoor woonde ik, met mijn tweeling broer in het ziekenhuis
voor achtergelaten kinderen. Dit was in het jaar 1993.
Hoe vind je dat.
Ik vind het fijn om in dit tehuis te wonen, maar ik vind het niet leuk
dat er zoveel dingen veranderen om ons heen, nu zo’n 2 jaar.
Ging/ga je naar school. Hoe is het op school.
Ik zit nu in klas 8, ik vind school wel erg
moeilijk, want ze vragen hier veel te veel, de
vakken die we hebben zijn veel te hoog niveau. Elke dag
moet ik zeker nog 1 a 2 uur huiswerk maken, meestal
helpt Kis Ibolya mij daarmee.
.
Zit je heel de dag op school. Welke vakken heb je.
Ik ga van ‘s morgens 8 tot ‘s middags een uur of 2
soms 3 naar school. Ik heb gewoon de vakken die
iedereen hier heeft, hier mag je niet kiezen!
Heb je vrienden.
Mijn vriendinnen zijn meestal mijn klasgenoten,
maar hier thuis heb ik ook 1 of 2 meiden met wie ik
goed kan opschieten.
Wat doe je in je vrije tijd. Heb je een hobby.
In mijn vrije tijd luister ik toch wel het meeste muziek
of kijk ik tv.
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Zit je op een vereniging of club.
Nee, ik ga niet meer naar een vereniging. Vroeger wel, maar nu vind ik
het er niet meer leuk, want iedereen weet dat ik uit Lidia home kom.
Ben je verbonden aan een kerk of Bijbelstudiegroep.
Vroeger gingen we nog naar de kerk maar tegenwoordig niet
meer, heel soms nog wel als er iets te doen is. Onze baas vond
het niet erg dat we niet naar de kerk gingen, maar Lidia vond dit
wel erg! ( Lidia is onze oude baas,
daarna een man, en nu niemand.)
Wat betekend Jezus in je
leven.
Ik weet wie Jezus is. Over Hem
hoorde wij elke dag toen we klein waren.
Tegenwoordig ben ik daar eigenlijk niet zo meer mee
bezig.
We hebben gehoord dat er veel verandert is in LH. Kun
je vertellen wat ervoor jou verandert is,
en wat vind
je ervan.
Door de veranderingen heb ik
niet meer mijn oude kamer, die
is samen met de woonkamer
en nog een slaapkamer naar de
buren gegaan. Er
wonen nu oude mensen in mijn
slaapkamer, want onze buren is een bejaardentehuis. In het
andere gedeelte dat overbleef voor ons was een eetkamer en
die is in tweeën gedeeld, een deel is een slaapkamer, waar ik
slaap met 2 andere meiden en het andere gedeelte is een
kleine woonkamer. Onze slaapkamer is heel klein en ik vind
hem niet gezellig! Nu ik een andere slaapkamer heb ben ik heel
verdrietig, maar ik vind het erger dat iedereen van wie ik hou
weg gaat. Ik zie ze nu niet meer zoveel, of helemaal niet meer!
Wat verwacht je of wil je in de toekomst. Heb je vertrouwen in
de toekomst.
De toekomst: Ik zou graag klas 8 willen afmaken zodat ik een diploma heb,
en daarna naar een vakschool gaan.
Mijn grootste wens is dat Lidia home weer zo wordt zoals het was, maar dat kan niet meer! Laat dan
maar al die veranderingen ten goede komen, zodat er tenminste iets goeds van terecht komt, of nog
beter dan het voorheen was.

Tot slot
Voor meer informatie kunt u/jij kijken op de website www.roki.nl . Hebt u./jij vragen of suggesties na
het lezen van deze Tudósító hoort de redactie deze graag. Het adres kunt u vinden in de colofon.
Namens de redactie,
Marianne van der Veer
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