Personenbus voor Kerub
Maart 2018

Stichting ROKI kreeg van onze partner Kerub (voorzitter Fekete Sandra) het volgende bericht.
Beste sponsors en vrienden
Op dit moment wonen er bij Kerub, in het dorpje Abod, 9 kinderen. We hebben een dringend verzoek gekregen om
nog twee kinderen op te nemen en dat doen we per mei van dit jaar. Dan zijn onze ouders er ook om de werkers te
ondersteunen.
Nog steeds proberen we nauw contact te houden met de ouders van de kinderen, vandaar dat we ze elke maand een
weekendje naar huis brengen. Dit doen we ook op de feestdagen (kerst, jaarwisseling, Pasen etc). Wij brengen ze
dan naar huis en halen ze daarna weer op. Zo hebben we ook zicht op de thuissituatie. Zoals jullie zullen begrijpen is
het altijd weer een hoop geregel. Dit komt voornamelijk omdat wij daarvoor onze eigen auto gebruiken, die maar voor
7 personen is (2 volwassenen en 5 kinderen). Dus zeker niet voldoende. Als ze dan ook nog bagage bij zich hebben
is het heel erg krap! Daardoor moeten er meestal twee auto’s rijden. Daarbij komt nog dat we geregeld een goederentransport krijgen en het vervoer daarvan is elke keer weer een hoop gegoochel hoe we dat naar Abod moeten brengen.
Wij, als bestuur van Kerub, hebben dit probleem hier uitgebreid besproken en de oplossing is het aanschaffen van
een vervoermiddel voor Kerub. Hiervoor willen we een personenbus (voor 9 personen) aanschaffen. Groter kan niet,
want dan kunnen we daar niet meer in rijden met een B rijbewijs. We kunnen dan meer kinderen met hun bagage
vervoeren en tegelijkertijd ook de goederen van de transporten eenvoudiger wegbrengen. Met de aanschaf van een
vervoermiddel voor Kerub hoeven wij niet meer onze privé auto te gebruiken. Omdat we zoveel kilometers voor Kerub rijden, komen er meer kosten aan de auto en dat is privé niet meer op te brengen. We krijgen een kleine vergoeding voor de brandstof, maar voor de reparaties niet.
Ons bestuurslid Kövesdi Attila heeft een eigen bedrijf en heeft daarvoor diverse auto’s aangeschaft in het buitenland
en geïmporteerd in Roemenië. Dus ons doel is dit ook voor Kerub te doen en gebruik te maken van zijn expertise. We
hebben eens goed rondgekeken en nagevraagd en denken dat we voor ongeveer 10.000 euro een goede personenbus te kunnen kopen met niet al te veel kilometers op de teller. De planning is de aanschaf te doen voor de zomer
2018.
Zoals jullie ongetwijfeld weten draait Kerub nu drie jaar en is helemaal afhankelijk van giften en sponsors. We zijn
daar heel dankbaar voor maar hebben nog geen eigen kapitaal kunnen verzamelen.
Met enige schroom willen wij jullie vragen ons geld ter beschikking te geven zodat we de personenbus kunnen aanschaffen. Jullie helpen daarmee niet alleen Kerub, maar ook ons privé, omdat we daarmee ook privé wat ruimte krijgen.
Als we eventueel wat geld over hebben (te veel gekregen of minder uitgegeven) willen we dat geld reserveren voor
reparaties en/of afschrijving van het vervoermiddel. Wellicht hebben jullie nog vragen. Schroom niet maar stel die
gewoon via de mail.
We hopen op een positieve reactie van jullie en horen die graag z.s.m.
Met hartelijke groet,
Fekete Attila en Sandra
namens het bestuur Kerub assosiation.

Actie
Maart 2018

Kinderkoor Kleine David treedt op.
Vrijdagavond 9 maart was het dan zover. Kinderkoor
Kleine David trad op in het Hervormd centrum in
Veen.
De dirigente was enthousiast en had hun zelfs een
Hongaarstalig lied geleerd. Onder begeleiding van
orgel, piano en dwarsfluit werd er geweldig gezongen
door de kinderen.
We mochten ook naar een presentatie van de voorzitter van Roki luisteren en kijken. Hij vertelde ons over
de kinderen in kindertehuis Kerub.
De collecte deze avond was bestemd voor een vervoersmiddel, een bus voor de kinderen van Kerub.
Er waren verkooptafeltjes aanwezig en er werden een
aantal producten geveild.
Tevens werd de verkoop gestart van paaslekkernijen.
Op een bestellijst kon je paaslekkernijen bestellen die
voor de Pasen werden thuis bezorgt.
- Zangavond incl. sponsoring en giften: € 1.089
- Paaslekkers netto-opbrengst: € 818,50
- Giften van verschillende personen / stichtingen / kerken: € 2.390
Deze acties hebben een totaal bedrag van € 4.297,50 opgebracht
Iedereen hartelijk dank die zich hiervoor hebben ingezet en hebben gesponsord.

17 April

Bericht van Sandra.
Weer eens een berichtje van Kerub.
Wat zijn wij ontzettend dankbaar dat er zo ontzettend positief werd gereageerd op de sponsor vraag voor een bus. Sommige van
jullie vroegen op welke bankrekening jullie het geld konden storten. Dit kan gewoon op de rekening van Kerub.
We zijn hard bezig autos te bekijken. K.attila (bestuur) is van de week nog hier geweest en we hebben verschillende auto's gezien.
Hij heeft zelf voor zijn bedrijf meerdere auto's gekocht in Duitsland, vandaar dat hij ons een handje helpt. We hebben met elkaar
afgesproken dat we er de tijd voor nemen om een goede auto te kopen. Wel denken we rond de zomer vakantie er een aan te
schaffen.
De verbouwing van het schoollokaal achter het huis, kunnen we helaas nog niet doorlaten gaan, want we hebben nog steeds niet
de officiële papieren. Er zijn sindsdien al 2 vergaderingen geweest bij de gemeente, maar blijkt dat ze de brief (met officiële aanvraag om het achterste gedeelte te gebruiken) niet meer kunnen vinden, dus is hij ook niet officieel als in gebrachte post behandelt....of te wel: de gemeenteraad was het vergeten....grrr. Nogmaals de brief afgeleverd, zelfs een akte nummer ontvangen (net
als de vorige keer)......hopen dat het goed komt. Zonder die officiële papieren beginnen wij absoluut niet aan het opknappen van
het lokaal, omdat er verschillende geruchten de ronden gaan dat er ook andere gegadigde zijn. Naar zeggen hebben ze geen
schijn van kans, de gemeente geeft het 99,9% aan ons, maar wij hebben liever alles officieel op papier voordat we er meerdere
duizenden euro's in stoppen.
Het is hier al echt heerlijk warm weer (rond de 20 graden, zelfs al 27 graden geweest ). De kinderen spelen eigenlijk de hele dag
buiten.
Met Pasen zijn ze allemaal thuis geweest. Helaas begint het luizen festijn weer en zijn we nu nog bezig met het uitkammen van
hun haren....je zou bijna zeggen; laat maar zitten, want volgend weekend gaan ze weer naar huis, maar natuurlijk doen we dat
niet. Verder zijn ze gezond, dus daar zijn we dankbaar voor.
Zij (en wij) tellen de dagen af, want over een paar dagen komen Aart bácsi en Ria néni! ! Een hele lijst met werkjes ligt al klaar,
maar eigenlijk vind iedereen (kinderen, buren, collega's en ik sluit zeker de rij) het gewoon fijn dat ze er zijn!
Nou ik sluit af. Tijdens het schrijven is Noémi (3 jaar) voor me komen zitten en speelt heel lief met het serviesje. Dit is vrij uniek
voor haar, die alleen spelen soms best lastig vind. De schat!
Groetjes van ons allemaal,
Fekete Sandra

23 April

Bericht van Sandra.
Beste allemaal,
We hebben een mooie bus gevonden. Na heel wat avonden gezocht te hebben, hebben we ( eigenlijk meer de mannen) een
geschikte bus gevonden.
De auto is te koop in Duitsland. Enikő en Attila ( leden van de raad van Kerub) hebben al meerdere keren contact met de verkopers gehad, omdat zij goed Duits spreken en omdat zij al meerdere auto's hebben gekocht uit Duitsland. Vrienden (Duitsers)
van hen hebben eigenlijk de auto al gekocht, en de vrienden gaan hem morgen al halen ongeveer 230 km van hen vandaan.
De planning is dat Attila woensdag naar Bazel vliegt en naar hen toe gaat. Donderdag hoopt hij met de bus terug te komen
reizen naar Roemenië. Als alles goed mag gaan hopen we hem vrijdag weer te zien.
Natuurlijk allemaal 'zo de Here wil en wij leven!'
De kinderen in Abod hebben er hard
voor gebeden. Krisztina van 3 jaar bijvoorbeeld: 'God, ik wil graag een bus,
niet een kleintje, maar een hele grote en
hij moet rood zijn!' Tja groot is hij wel,
maar niet rood.
David van 12 jaar is weer een stapje
verder: 'God, we vragen al heel lang om
een bus, wilt u er een komen brengen?
Ibolya van bijna 12 jaar vraagt voor een
bus met sterke motor, zodat hij de berg
(is een heuvel) van Abod over kan komen....Oftewel de kinderen zijn er net zo
hard mee bezig als wij!
Willen jullie ons dragen in gebed, dat we
nog heel lang gebruik mogen maken van
deze bus en dat Attila, veilig, weer thuis
mag komen?
De vriendelijke groeten van ons allemaal,
Fekete Sandra

3 Mei

Bericht van Sandra.
Beste allemaal,
Vrijdag avond mocht Attila veilig thuis
komen met een mooie bus. Gisteren
mochten we hem voor het eerst voor
Kerub gebruiken. De kinderen vroeg
in de ochtend gehaald om op tijd op
school te zijn. En daarnaast nog meer
dan 20 dozen met spullen voor Kerub. Het past dus prima en alleen al
die blije kopjes maakte het hele plaatje
compleet!
Iedereen bedankt voor sponsoring en
gebed.
Vriendelijke groeten,
Sandra

