KERÚB 'kansen voor een kind’
staat voor:
 Ook al ben je arm je hebt recht op een eerlijke
kans
 Liefde
 Geborgenheid
 Voldoende voedsel voor de lichamelijke
ontwikkeling
 Een stabiele woon- en leefomgeving
 Christelijke opvoeding
 Je mag kind zijn
Assosiation Kerúb is een zelfstandige Roemeense
rechtspersoon.

Kerúb wordt in Nederland vertegenwoordigd door
Stichting ROKI te Wilnis. www.roki.nl
Stichting ROKI heeft de ANBI status. 100% van uw gift
wordt doorgestort naar stichting Kerúb.
Giften zijn welkom op
rekeningnummer NL73 RABO 0135 2757 17
van Stichting Roki o.v.v. Kerúb
Financiën:

Het bestuur bestaat uit:
Fekete Sandra (voorzitter,
medewerkster kindertehuis
annex internaat Lidia Home,
moeder).
Kiss Károly (predikant
Hervormde kerk te Makfalva,
betrokken bij kinderopvang, vader)
Sebesi Ildikó (directrice kindertehuis in Havadtő,
voorgangster,moeder).

Adviseurs:

Voor de exploitatie is jaarlijks €16.000 nodig.
Deze exploitatiekosten kunnen zo laag zijn omdat:
 Ze eigen voedsel en fruit verbouwen in de tuin
en ook wat vee hebben (koeien, varkens en
kippen)
 Er een houtgestookte centrale verwarming is en
voldoende hout voorhanden
 De lokale bevolking en kerkelijke gemeente heel
betrokken is en ook goederen geeft.
(ingemaakte groenten, appels e.d.)
Kerúb heeft geen mogelijkheid om gesubsidieerd te
worden door de Roemeense overheid en draait
daarom volledig op bijdragen van sponsoren.

Biró Edit (directrice Lidia Home, moeder)
Fekete Attila (Juridisch medewerker
waterleidingbedrijf, voorzitter kerkenraad, vader)

Waarom dit tehuis?
Het land stond er na het uiteenvallen van de SovjetUnie economisch erbarmelijk voor maar heeft zich
herpakt en is zich snel aan het ontwikkelen.
Officieel kent Roemenië geen kindertehuizen meer en
krijgt iedereen gelijke kansen om zichzelf te
ontwikkelen. De praktijk blijkt echter weerbarstiger en
er zijn groepen kinderen die overal buiten de boot
vallen. Voor deze kinderen is Kerúb opgestart.

Helpt u mee de opvang van kansarme kinderen
mogelijk te maken? Bijvoorbeeld door de komende
5 jaar elke maand een klein bedrag te storten?

Waar is dit tehuis gevestigd
In de landstreek Transilvania in Roemenië ligt het dorpje
Abod, ten noorden van Makfalva. Tegenover de
Hervormde dorpskerk stond een leegstaande grote
woning. In dit huis is Kerúb april 2015 met 6 kinderen
gestart. Het doel is dit uit te breiden tot 30 kinderen.
Kerúb heeft bewust voor een dorpje op het platteland
gekozen omdat de kosten voor levensonderhoud hier
veel lager zijn.

2 april ’15 is “Kerúb”officieel geopend.

Hoe werkt Kerúb
Kerúb is er voor kinderen die thuis geen eerlijke kans krijgen
om zichzelf te ontwikkelen. Vaak zitten deze kinderen in een
vicieuze cirkel van armoede. Kerúb wil deze kinderen
ondersteunen maar is nadrukkelijk geen verplicht opvanghuis
voor uit huis geplaatste kinderen. De ouders blijven
verantwoordelijk, maar de kinderen wordt een kans op een
goede opleiding geboden. Kerúb biedt hen basisonderwijs aan
in Abod in samenwerking met de basisschool. Het voortgezet
onderwijs kan in Makfalva worden gevolgd en wordt vanuit
Kerúb gefaciliteerd.
Wanneer jongeren voldoende capaciteiten hebben om te
studeren wordt er in samenwerking met het internaat Lydia
Home, waarmee Kerúb een hechte band heeft, een
studiemogelijkheid geboden.
Alle kinderen worden opgevoed met werken in de groentetuin
en het verwerken van de landbouwproducten. Ze leren koeien,
varkens, kippen en dergelijk klein vee te verzorgen. Dit zorgt
ervoor dat de kinderen niet vervreemden van de omgeving en
ook een toekomst kunnen opbouwen in het dorp waar ze
vandaan komen.
Kerúb kiest er nadrukkelijk voor een christelijk tehuis te zijn.
Vanuit deze overtuiging wil zij de kinderen opvoeden en
begeleiden.
De kinderen, begeleiding en voorzitster.

