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Slachtfeest. 

Tijdens ons verblijf in 

Roemenië was de dag 

van het slachtfeest. Het 

kinderinternaat had via 

Stichting ROKI een gift 

gekregen voor de aan-

schaf van een varken 

voor het vlees. Nu was 

het beest groot genoeg 

gegroeid om geslacht te 

worden. Dat is behalve 

een groot werk ook een 

groot feest. Bij de fokker 

stonden het paard en 

wagen en de ijzeren kooi 

al klaar. Het varken werd 

in de kooi in optocht ver-

voerd naar de weegbrug, 

waar bleek dat het varken 

114 kilogram woog. Daar-

na ging de optocht naar 

het kindertehuis, waar het 

varken door verbloeding 

om het leven werd gebracht. De slachter had een grote gasbrander 

waarmee de haren werden afgebrand. Vervolgens werd de huid ge-

schrapt en schoon geschrobd. Het varken werd op een grote pallet 

gelegd en met een paar vakkundige halen werd telkens een deel 

afgesneden en op een tafel gelijk in juiste stukken gesneden. Tel-

kens werd het een stuk minder varken en een berg meer vlees. Dit 

vlees werd in de grote schalen naar de keuken gebracht waar het 

houtfornuis en het gastoestel de hele dag werk deden. Aan het eind 

van de dag lag een groot deel van het varken in de diepvries, een 

deel in zout in 

een schaal, een 

deel was uitge-

bakken (wie weet 

nog wat spek-

kaantjes zijn?) en 

een deel was ver-

werkt tot gehakt, 

bloedworst, lever-

worst en vlees-

worst. Voor ons 

westerlingen een 

hele belevenis. Wij kopen het in de winkel en beseffen soms niet dat 

er zo'n werk verricht is voordat het in de winkel ligt.  

De medewerkers en de kinderen zijn dankbaar voor al het vlees en 

toebehoren. Wij zijn dankbaar dat we dit feest mochten meemaken 

en verwonderd konden zijn over het werk dat is verricht. 

 

Actie op Camping de Vijverhof 

Bij Camping De 

Vijverhof in het 

Gelderse Om-

meren is het 

kampeersei-

zoen 2016 ac-

tiegevoerd voor 

stichting Roki. 

De opbrengst 

was voor project Kerub. Er werden verschil-

lende acties gehouden zoals bingo, Ameri-

kaanse veiling, gezamenlijke maaltijden, 

workshops, inzamelen van lege flessen, high 

tea en een cadeautafel. Stichting Roki mocht 

de opbrengst van €773,50 in ontvangst ne-

men. Iedereen die hieraan meegewerkt heb-

ben, hartelijk dank namens de kinderen van 

Kerub. 

    

Najaarsmarkt Wilnis 

Zaterdag 10 september stond Stichting Roki met 

een kraam op de najaarsmarkt te Wilnis. 

De kraam bestond uit verkoopspullen en prijzen 

voor enveloppen trekken. Ook verkochten we 

walnoten uit Roemenië. Ria zat naast de kraam 

bij een apart tafeltje met heel kleine kraaltjes 

armbanden te maken en verkocht er ook nog 

drie. Ook de door haar beschilderde stenen von-

den aftrek. 

 De netto opbrengst was €278,--.  Dus een heel 

mooi bedrag waarvoor we dankbaar zijn. 
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Beste familie, vrienden en kennissen, 

Zo in de december maand is het gebruikelijk om even terug 

te kijken over het afgelopen jaar en goede voornemens te 

maken voor het nieuwe jaar, dus plannen maken. 

Stresssituaties 

Ik heb eens zitten denken wat er allemaal het afgelopen 

jaar is gebeurd, het zou echt allemaal teveel zijn om op te 

schrijven. Er waren momenten van grote blijdschap, maar 

ook van verdriet. Ook van heééél veééél stress! Die stress 

momenten wil ik gebruiken om goede voornemens voor het 

komende jaar te maken: in stresssituaties gewoon rustig 

blijven en vertrouwen op Hem dat het goed komt...tja ik 

hoop dat dit niet alleen maar bij een voornemen zal blijven, 

maar ook een daad. 

4 Nieuwelingen 

Leuke momenten zijn toch elke keer weer als er nieuwe kin-

deren komen. Je weet waar je ze vandaan haalt, zo weet je 

waar je het voor doet. Zo ook onze 4 nieuwelingen: David (10 

jaar) Tamás (9 jaar) Gyurika (6 jaar) en Barbi (4 jaar, bijna 5). 

Ze komen uit een situatie waar je kippenvel van krijgt! Ze wo-

nen in een hutje aan het eind van een zeer groot dorp, niet 

ver van Abod vandaan. Het is een hutje opgebouwd met bag-

ger, de ramen zijn, in de meeste plaatsen, vervangen door 

plastic en het dak is ook op sommige plekken beplakt met 

plastic. Ze zijn een gezin met een vader en moeder en 6 kin-

deren. De jongsten, twee meiden met de leeftijd van 2 jaar en 

de andere 7 maanden, moesten we helaas thuishouden. Bij 

het kennismaken met de kinderen die zouden komen, kon ik 

echt niet zien wie een jongen was en wie een meisje, ze had-

den allemaal hetzelfde vieze smoeltje die je met schichtige 

ogen aankeek en bijna zeiden: "wat mot je".... Maar het toch 

allemaal wel erg interessant vonden. De keer dat ik ze ging 

ophalen waren ze zeer enthousiast en was het voor hen echt 

een uitje om naar ons tehuis Kerub te gaan. Dit is vanaf die 

tijd zo gebleven! We brengen ze af en toe een weekend naar 

huis, maar het is elke keer weer een hele overwinning om ze 

naar huis te krijgen. Ze willen absoluut niet naar huis, ze 

hebben het ontzettend naar hun zin bij ons. Dit geeft toch 

wel een goed gevoel, hier doe je het voor. Toch brengen we 

ze naar huis, omdat we het zeer belangrijk vinden dat ze 

contact met hun ouders blijven houden en dat ze weten waar 

ze vandaan komen. Hiermee hopen we ze een motivatie en 

een doel te geven om goed hun best te doen op school en 

om maar niet zo te hoeven gaan leven zoals hun ouders. Dit 

klinkt hard, maar wij zijn niet hun familie. Over enkele jaren 

is hopelijk hun rugzak zo gevuld dat ze op eigen benen kun-

nen staan en met de verschillende feestdagen zullen ze ho-

pelijk toch echt sa-

men zijn met hun 

eigen familie. 

 

Uitrazen 

De nieuwelingen zijn 

nu enkele maanden 

bij ons, waarin drie 

van hen al 3 keer in 

het ziekenhuis heb-

ben gelegen. De kin-

deren blijken dus zeer 

ondervoed. Dat was 

al te zien aan hun 

uiterlijk, zoals hun 

haren, kleur huid enz. 

Maar in het zieken-

huis bleek dus dat het 

wel ernstig was. Na-

dat ze de eerste bloedonderzoeken binnen kregen, kreeg ik 

een heel geraas over me heen van de dokter (tot 3 keer toe, 

want alle drie de kinderen kwamen in 3 verschillende zieken-

huizen) wat voor een instelling we hadden, dat de kinderen 

hun bloedwaarden zo slecht waren....tja, ik heb ze maar even 

laten uitrazen.  

Rondzendbrief Sandra 
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Uiteindelijk vroeg ik of het mogelijk was in een maand tijd de bloedwaarden te verbeteren, als ze hun leven lang al een zeer 

karig menu hadden genuttigd....... Nee, natuurlijk niet! Wat was dat nou weer voor een vraag? Toen maar even uitgelegd dat de 

kinderen nog maar een maand bij ons waren en dat de thuissituatie zodanig was dat het resultaat een ondervoed kind is. Ge-

lukkig draaide alle drie de artsen bij en hadden we daarna 

een goed contact met ze en wilde ze alles voor de kinderen 

doen om ze maar weer een beetje op te kikkeren. Helaas 

voor de moeder, die bij de kinderen in het ziekenhuis ver-

bleef, was dit wel anders. Maar ja, ik kook ook van binnen, 

als je de moeder geld geeft om wat lekkere dingetjes voor 

de kinderen te kopen, omdat ik ze de andere dag niet kon 

bezoeken, en dan doodleuk te horen krijg dat ze niets voor 

de kinderen had gekocht, maar wel sigaretten voor zich-

zelf….boos, dan ben je echt boos en gefrustreerd! Thuis 

blijken dus de kinderen alleen maar brood en aardappelen 

gegeten te hebben en zo nu en dan melk van de buren.... 

Maar je gaat maar weer 100 % voor de kinderen en dan heb 

je weer vrede met je werk. 

  Het brand als een tierelier 

Blijdschap is er ook, omdat mijn beste vriendin, en opvoed-

ster met 23 jaar ervaring, bij ons is komen werken. Per no-

vember is Ibolya bij ons gekomen. Het is behoorlijk wennen voor haar, omdat ze 

voorheen luxe op haar werkplek had en het hier bij Kerub toch wel vaak behelpen is. 

Ik weet wat ze doormaakt en gelukkig kunnen we het er goed over hebben. Dingen 

zoals even het eten koken is niet altijd even gemakkelijk, vooral omdat je het op een 

met hout gestookte kachel moet doen. Nou is vuurtje stoken nog wel te doen, maar 

niet als je geen droog hout hebt. We hebben wekelijks, vanaf maart, geleurd om 

brandhout, maar uiteindelijk kregen we hout in oktober….vers uit het 

bos.....kleddernat en onverwerkt dus nog! Nu hebben we gelukkig Vera in ons team, 

die uit het dorp zelf komt, die ons even heeft laten zien hoe je nat hout kunt aanste-

ken: Maiskolven (zonder mais natuurlijk) in benzine drenken, die onder het hout, wat 

karton er overheen en dan de natte stammen. Het brand als een tierelier...alleen weet 

ik niet of het wel zo'n veilige manier is!?! Het probleem voor volgend jaar is wel opge-

lost, want nu hebben we zoveel hout ingekocht, dat dit zeker genoeg moet zijn voor 

volgend jaar ook. Dus tot die tijd kan dat hout drogen. 

Vrijwilligers 

Stress. Tja, als je een tehuis als Kerub mag runnen, dan hoort daar ook een hoop 

stress bij. Kinderen met spoed naar het zie-

kenhuis brengen, terwijl jij thuis net midden-

in een verbouwing zit. Werkers die een 

week voordat ze vertrekken pas opzeggen, 

geen werkers kunnen vinden daarna enz. Ook of we wel genoeg sponsors houden 

om het tehuis te blijven laten draaien is ook een grote stress bron. Toch elke keer 

weer kom ik beschaamd uit zo'n stress periode. Werkers komen ineens uit zichzelf 

naar je toe, die nog eens heel goed blijken te zijn. Sponsoren die een toezegging 

hadden gedaan om het tehuis te sponsoren voor enkele jaren met een aflopend be-

drag, die ineens zomaar schrijven dat ze voor het totale begin bedrag willen blijven 

sponsoren! Groepen jongeren die uit zichzelf met ons contact zoeken om hun zomer-

vakantie nuttig te besteden en ons huis en er rondom heen komen opknappen! Enz. 

Enz. En niet alleen uit Nederland, ook hier is het balletje gaan rollen. Iemand zei vori-

ge week: God heeft de sneeuwbal van Kerub een duwtje gegeven, zo wordt hij groter 

en groter door al de sneeuw dat eraan blijft plakken. Iemand die hard gewerkt 

heeft om een tafeltje met creatieve cadeautjes om te verkopen kunnen vullen met wat 

extra dingetjes van mijn moeders hand. Een school die verkopingen houdt met als 

doel Kerub. Het leuke daarvan is dat de kinderen zelf met hun ouders knutselen en 

het daarna aan de school geven voor de verkoop. Hiermee hebben ze de ouders ook 

geactiveerd, waardoor er iemand een schoenendozen actie is begonnen. Gisteren 

vroegen enkele ouders of we misschien ook levensmiddelen kunnen gebruiken? 

Maar natuurlijk!!  
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Bedrijven die van hun jaarlijkse winst een deel aan een goed doel mogen geven 

en daarbij aan Kerub dachten, gezinnen die hun tienden maandelijks aan Kerub 

geven......tja zo kan ik nog wel even doorgaan. Wat is God toch goed!! 

Nou ik geloof dat ik behoorlijk heb teruggekeken. Goede voornemens? Op God 

vertrouwen en dit ook door geven aan de kinderen. Nog 4 plekjes vullen met 

kinderen die het hard nodig hebben, sponsor gat van jaarlijks 7000 euro vullen 

(iets voor u/jou? Deeltjes mag ook!) en vooral niet vergeten te genieten van al 

het mooie om ons heen! 

De hartelijke groeten, Dezső (13 jaar), Ibolya (10 jaar), Dávid (10 jaar), Renáta 

(10 jaar), Tamás (9 jaar), Gyuri (6 jaar), Barbi (4 jaar) en Noémi (2 jaar). Collle-

ga's: Vera, Ibolya en Tamás. Fekete, Attila en Sandra 

Sinterklaas in Kerub 

Afgelopen maandag, 5 december 2016 mochten we weer een dag en nacht meedraai-

en bij Kerub in Abod. We vertrokken heel vroeg uit Koronka en de temperatuur was 

gedurende de hele reis 13 graden onder nul. Voor ons erg koud dus. Bij aankomst was 

in de keuken het houtfornuis en in het huis de CV op hout al aangemaakt, maar tijdens 

het weekend waren de kinderen thuis geweest, dus alles was vreselijk koud. Het duur-

de wel tot de middag voordat het een beetje warmer werd. 

Sandra en Ria gingen de kinderen thuis ophalen. De thuis omstandigheden zijn niet zo 

goed. Sommigen kinderen zagen zwart van het vuil, sommigen verspreiden een niet 

aangename geur en de meeste krabbelden constant op hun hoofd en in de nek. Sandra 

ging gelijk aan de slag met het insmeren van de hoofden met petroleum bij gebrek aan 

voldoende goede antiluis-shampoo. Geur probleem dus gelijk opgelost  . Na een 

goede douchebeurt was het meeste weer in het gareel. 

Normaal krijgen de kinderen 's middags huiswerkbegeleiding van de overbuurman de 

lokale predikant, maar deze dag was hij er niet. Hij is die dag vader geworden van een 

zoontje, Mate, dus hij had een goede reden voor het spijbelen. Hij doet goed werk, want 

de lerares van de school merkt dat de kinderen vooruitgaan. 

's Avonds was het Mikulas feest, dus Sinterklaas. Even anders dan in Nederland. Eerst 

moesten ze hun schoenen poetsen (lees schoonmaken met een doekje) en deze 

schoenen werden op een tafel gezet. Toen de kinderen sliepen kwam Mikulas de 

schoenen vullen. Van Kerub een sinaasappel en een chocolade pop (kerstman  ), 

van een goede kennis een zakje chocolade figuren en via ons chocoladegeld en een 

pakje lichtgevende sterren voor aan de muur. Oh ja, de andere dag vertelde een van 

de kinderen dat hij die nacht Mikulas had gezien en dat deze dingen in de schoenen 

deed. Erg geloofwaardig door zijn gesnurk en de dichte deur tussen de slaapplek en de 

tafel met de schoenen. Maar ja, je zult toch iets stoers moeten zeggen. 

De andere dag constateerden wij dat de meeste kinderen kennelijk nog nooit cadeau’ s 

hebben gekregen. Ze reageerden heel erg afwachtend en toen bleek dat het voor hen 

was, zeer uitbundig. Een kwam binnen en staarde naar de spulletjes op tafel. Ze bleef 

gewoon staan staren en bewoog helemaal niet. Pas toen Sandra haar extra aandacht 

gaf en zei dat ze haar cadeau’ s mocht pakken, deed ze dat aarzelend. Met haar schat-

ten liep ze langzaam weg en deed alles onder haar kussen.  

Als je dat ziet gebeuren gaat er weer vreselijk veel door je heen. Een kind van 6 jaar die 

zo reageert. Dat is voor ons westerlingen onbegrijpelijk, alleen weet je weer heel duide-

lijk waarom Kerub dit soort kinderen een veilig en respectvol onderkomen geeft met een 

regelmatige schoolgang en voedzaam eten.  Aart en Ria  
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: NL73RABO1352.75.717 
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Tot slot:  

De redactie hoopt dat u/jij veel leesplezier heeft gehad. Het bestuur van 
stichting Roki wenst u/jouw gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2017. 
Marianne van der Veer. 
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