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Inleiding
De Stichting ROKI met als vestigingsplaats Wilnis, gemeente De Ronde Venen is in mei 2002
opgericht. De bestuursleden van de stichting hebben allen gemeen dat zij Oost-Europa en met name
het land Roemenië een warm hart toedragen. De stichting zet zich in om de leefomstandigheden van
Oost-Europese kinderen te verbeteren.
Op dit moment ondersteunt de stichting het kinderhuis ‘Lidia Home’ in Tirgu Mures en het
kinderinternaat ‘Kerub’ in Abod. Zeer actief zoekt men partners om de exploitatie van het internaat
‘Kerub’ te kunnen waarborgen voor de toekomst.
Het bestuur wordt in haar besluitvorming ondersteund door Sandra Fekete, een Nederlandse die al
jaren in Roemenië woont en ook bij beide instellingen betrokken is.

Stichting ROKI
De stichting heet statutair: Stichting ROKI en is gevestigd in Wilnis (gemeente De Ronde Venen).
Visie van de stichting
Onze visie is gebaseerd op de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God:
Structurele (financiële) hulpverlenen door ondersteuning van betrouwbare lokale mensen of
organisaties met eigen plannen gericht op verbetering van de leefomstandigheden en het
toekomstperspectief van kinderen/ jongeren in economisch achtergebleven gebieden.
Dit doen wij door:
-

Samenwerking te zoeken en een relatie op te bouwen met andere (Christelijke hulp-)
organisaties;
Het opbouwen van relaties en een vertrouwensband met (voor zover mogelijk christelijke)
lokale mensen of organisaties;
Het door mensen ter plaatse laten ontwikkelen van plannen voor en het realiseren van
projecten;
Het verwerven van fondsen voor realisering van de ingediende en door het bestuur
goedgekeurde plannen;
De bewaking van de uitvoering en (financiële) verantwoording van de plannen;
Het sturen van goederen voor eigen gebruik, uitdelen of verkoop ter ondersteuning van de
lokale mensen

Bestuur
De stichting heeft de volgende bestuursleden:
Aart van Rijssel
Voorzitter
Edith Stam
Secretaris
Jonathan Stam
Penningmeester
Ria van Rijssel
Relatieonderhoud en creatieve zaken
Joke van Buren
Relatieonderhoud en creatieve zaken
Marianne van der Veer
PR, Facebook en redactie Tudósító
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Het jaar 2017
Voorlichting
www.roki.nl
Op de website van de stichting vindt u de meest actuele ontwikkelingen die er zijn binnen de
stichting. Contact opnemen kan digitaal via: info@roki.nl
Public Relations
ROKI heeft een Facebookpagina waarop actief informatie over onze projecten en activiteiten wordt
gedeeld met onze volgers.
Er is gedurende dit jaar één nieuwsbrief verzonden naar de achterban.
Er is dit jaar in juni en december een rondzendbrief gestuurd naar de achterban en gepubliceerd op
onze website
Presentatie
In april hebben 2 bestuursleden een presentatie gegeven in de Oase in Westendorp voor Christenen
die zich inzetten om vakantie voor kinderen daar mogelijk te maken.

Activiteiten:
11 maart restanten opgehaald van de kledingbeurs in Zevenhoven.
30 maart zijn er onverkochte spullen op gehaald bij de kinderkledingbeurs in sporthal De Vlijt te
Zevenhoven.
1 april zijn de restanten van de kledingbeurs op de Vlinderbosschool te Wilnis opgehaald. Dit waren
11 dozen vol en wat losse spullen.
9 september heeft de stichting met een kraam op de najaarsmarkt in Wilnis gestaan. De kraam
bevatte verkoopspullen en prijzen voor enveloppe trekken De totale opbrengst was € 190.
30 september is de overgebleven kinderkleding opgehaald bij de kinderkledingbeurs in sporthal De
Steupel te Nieuwkoop.
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Creatieve activiteiten
Er hebben dit jaar verschillende activiteiten plaat gevonden:
-

In mei nam er een bestuurslid deel aan het zusterkamp in Doetinchem. Ze heeft daar voor €
45,-- aan zelf gemaakte spulletjes verkocht.
In juni mocht de spaarpot geleegd worden bij winkel “Kom en Zie” en zijn er sieraden
verkocht. Opbrengst € 35,--

Financiën
De volgende bijlagen zijn aan dit jaarverslag toegevoegd:
- Balans per december 2017
- Rekening van baten en lasten 2017

Projecten
Goederentransport
De goederentransporten worden in principe naar Attila en Sandra Fekete gestuurd. Zij zoekt de
goederen uit o.a. voor haar zelf en haar gezin, de door Roki/ Kerub ondersteunde families en de
huidige inwonende kinderen en jongeren van Lidia Home en Kerub. (De overgebleven goederen
werden per doos verkocht aan winkel Nordhope. Deze verkoop kon na september niet meer. Lees in
het volgende alinea wat hier van de rede is en de gevolgen zijn). De overgebleven spullen worden
naar Kerub in Abod gebracht. Daar is een leeg
klaslokaal ingericht als kledingwinkel.
De goederen worden in Nederland ontvangen
vanuit diverse bronnen waaronder
particulieren, kledingbeurzen etc. Deze
goederen worden door vrijwilligers gesorteerd
op bruikbaarheid, in kartonnen dozen
(palletmaat) verpakt en door Humanitair
transport Oost-Europa te IJsselmuiden naar
het huisadres van Attila en Sandra gebracht.
Stichting ROKI betaalt voor dit transport per
kubieke meter goederen.
In 2017 zijn er vier goederentransporten
geweest in totaal 29mᶟ. De netto kostten van
deze transporten zijn € 1.028.
Voor de beschikbaarstelling van een sorteer- en opslagruimte wordt een vergoeding betaald. Dit
bedrag wordt weer als gift geschonken aan de stichting. Hierdoor zijn de netto kosten in totaal €
1.028
Project Nord Hope gestopt
Het bestuur van Lazarenum Foundation (Bestuur dat overkoepelend is boven Lidia Home) heeft
helaas moeten besluiten om te stoppen met de winkel in tweedehands goederen (Nord
Hope). Dit project was gestart om kinderen van kindertehuizen, waaronder Lidia
Home, de mogelijkheid te geven om werkervaring op te doen. Er was echter een financieel
te kort ontstaan waarvoor Lidia Home garant moest staan. Om de kinderen van Lidia
Home hier niet de dupe van te laten zijn is door Stichting ROKI een bijdrage van €
500 overgemaakt. Ook andere sponsors van Lidia Home hebben geholpen het tekort
te dekken wat is gelukt.
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Giften Projecten
Het huis Kerub heeft nieuwe kozijnen, ramen en
deuren laten plaatsen. Het is heel fijn dat dit voor
de winter is gelukt omdat het meer warmte
binnen biedt en aanzienlijk scheelt in de
stookkosten. De kozijnen, deuren en ramen zijn
deels gekocht van de opbrengst van de gehouden
rommelmarkt en deels van de collecte van de
scholendienst in Wilnis mei 2017. De bijdrage
vanuit deze opbrengst is € 10.000

De onderstaande kleine projecten zijn door stichting Roki gesponsord.
-

In april hebben alle medewerkers van Kerub een paaspakket gehad.
In juli is er voor Kerub een cirkelzaag gekocht. Ze gebruiken deze voor de houtvoorraad.
De opslagruimte voor o.a. kleding is voorzien van een nieuwe zelfgebouwde stelling. Kosten
€ 500,--. In de planning 2018 staat ook de renovatie toilet- en doucheruimte.
5 kinderen zijn naar een christelijk vakantiekamp geweest de totale kosten hiervoor waren €
330, -In December hebben alle medewerkers een kerstpakket ontvangen met lokale artikelen van
€ 40,- per persoon
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Reizen naar Roemenië
Bestuursleden een half jaar bij Kerub.
2 bestuursleden (ouders van Sandra) zijn een half jaar in Roemenië geweest. Ze stonden met een
toercaravan naast het kinderhuis Kerub. Ze verrichtten daar hand- en spandiensten.

Tenslotte.
Maar de meeste dank gaat uit naar onze God, die ons de juiste beslissingen liet nemen en getrouwe
vrienden en sponsoren gaf. Alle glorie en eer voor Hem.
Dank aan Hem, en allen die door Hem zijn ingezet om te werken in Zijn Koninkrijk.
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Bijlagen
Balans per 31 december 2017

Vereenvoudigd overzicht van Baten en Lasten 2017
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