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Inleiding
De Stichting ROKI, met als vestigingsadres Wilnis, gemeente De Ronde Venen, is in mei 2002
opgericht. De bestuursleden van de stichting hebben allen gemeen dat zij onder andere de bewoners
van het land Roemenië een warm hart toedragen. De stichting zet zich voornamelijk in om de
leefomstandigheden van Oost-Europese kinderen te verbeteren.
Op dit moment ondersteunt de stichting het kinderinternaat ‘Kerub’ in Abod. Het bestuur van Kerúb
zocht actief partners om de exploitatie van het internaat 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 als directrice bij het kinderinternaat 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 a.i.
Jonathan Stam
penningmeester
Edith Stam
secretaresse
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 2019
Voorlichting
www.roki.nl
Op de website van de stichting www.roki.nl worden de meest actuele ontwikkelingen die er zijn
binnen de stichting vermeld. Contact opnemen kan digitaal via: info@roki.nl Achter de schermen
van de website is er in 2019 druk gewerkt aan de bouw van een nieuwe website. Hopelijk is deze in
2020 beschikbaar.
Public Relations
ROKI heeft een Facebookpagina waarop actief informatie over onze projecten en activiteiten wordt
gedeeld met onze volgers.
Er is gedurende dit jaar 1 nieuwsbrief en 2 rondzendbrieven verzonden.
Presentatie
Stichting Kerub die door stichting Roki gesponsord wordt is opzoek naar nieuwe sponsors in
Nederland. Dit is nodig om de begroting rond te krijgen omdat ook in Roemenië de kostten voor
levensonderhoud stijgen. De directrice Sandra Fekete is daarvoor van 26 maart tot en met 6 april in
Nederland geweest.
Woensdag 20 maart hebben twee bestuursleden in gebouw Irene bij de Janskerk te Mijdrecht een
presentatie gehouden over het kinderinternaat en hun werk bij Kerub.
Donderdag 21 maart zijn 2 bestuursleden op een ouderenmiddag van de Hervormde gemeente te
Wilnis geweest. Daar waren 25 ouderen, die veel belangstelling hadden voor het werk dat namens
Stichting ROKI en Kerúb wordt gedaan in Roemenië.
9 april heeft de stichting ROKI-voorlichting gegeven tijdens de werkweek op de Oase, Stadsheidelaan
3 te Doetinchem.
Contact andere stichting
Woensdag 9 januari zijn 3 bestuursleden in Benschop geweest waar Gerliene de Jong voorlichting gaf
aan de (kerkelijke) gemeente van haar woonplaats over haar vertrek naar Roemenie. Zij gaat als
vrijwilligster werken bij stichting Kerub.
Zondag 13 januari zijn er 3 bestuursleden naar de avonddienst van de Hervormde Gemeente in
Benschop geweest. Hier werd aandacht gegeven aan het vertrek van Gerliene de Jong naar
Roemenië
Zaterdag 22 juni waren er 2 bestuursleden aanwezig bij de viering van het 20-jarig jubileum van
Dorcas Home in Tirgu Mures, Roemenië.
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Activiteiten:
In januari hebben de kinderen van het kinderkoor “Kleine David” lege flessen opgehaald voor
stichting Roki. Een gedeelte van de opbrengst € 93,-- is voor het zomerkamp van de kinderen van
Kerub.
Maandag 4 maart is de actie “Lekkers voor Pasen” gestart, waarvan de opbrengst € 773,- was.
Zaterdag 30 maart zijn de restanten van de kledingbeurs van de Vlinderbosschool te Wilnis
opgehaald.
Zaterdag 6 april zijn de restanten opgehaald van de voorjaars kinderkledingbeurs te Nieuwkoop.
Zaterdag 13 april was de rommelmarkt te Benschop. Een gedeelte van de opbrengst was voor
stichting Roki. Dit leverde het mooie bedrag op van € 3.925 bestemd voor Kerub.
Zaterdag 15 juni heeft de stichting op de rommelmarkt van de Hervormde gemeente te Waverveen,
voor Roemenië gratis bruikbare spullen mogen uitzoeken voordat deze werden afgevoerd.

Zaterdag 14 september stond de stichting met een kraam op de najaarsmarkt in Wilnis. De kraam
bevatte verkoopspullen en prijzen voor enveloppe trekken De opbrengst was € 292.

Zaterdag 5 oktober zijn de restanten opgehaald van de najaar kinderkledingbeurs te Nieuwkoop.
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Financiën
De volgende bijlagen zijn aan dit jaarverslag toegevoegd:
- Balans per december 2019
- Rekening van baten en lasten 2019

Projecten
Goederentransport
De goederentransporten worden in principe naar Sandra Fekete gestuurd. Zij zoekt de goederen uit
o.a. voor haar zelf en haar gezin, de door Roki/ Kerub ondersteunde families, de huidige inwonende
kinderen van Kerub. De overgebleven spullen worden naar Abod gebracht. Daar is een leeg klaslokaal
ingericht als kledingwinkel, waar voor een geringe vergoeding spullen worden verkocht aan de
armlastige bewoners van het dorp en omstreken.
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.

In 2019 hebben 3 transporten plaatsgevonden waarin in totaal 27 m³ goederen is getransporteerd.
Voor de beschikbaarstelling van een sorteer- en opslagruimte wordt een vergoeding in rekening
gebracht. Dit bedrag wordt weer als gift geschonken aan de stichting. De totale kostenpost na
verrekening van giften bedroeg € 917.
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Giften Projecten
De onderstaande projecten zijn door stichting Roki gesponsord:
-

In maart kwam er een verzoek van Lydia Home voor sponsoring van maaltijden. Hiervoor is
een bedrag van € 600,- toegekend.
In mei kwam de vraag van Kerub om de grote kinderen op kamp te laten gaan à €350,--. Het
bestuur heeft besloten dit te financieren.
Ook werden er aanzienlijke giften ontvangen van partnerorganisaties met als bestemming
het kindertehuis Kerub in Abod. Deze giften zijn doorgestort aan Kerub waarmee een grote
verbouwing is gestart en de exploitatiekosten worden gedekt.

Reizen naar Roemenië
2 bestuursleden (Aart en Ria van Rijssel) van 27 mei tot en met 27 november in Roemenië geweest.
Ze stonden met een toercaravan naast het kinderhuis Kerub en verrichtten daar hand en
spandiensten.

Tenslotte.
Wij danken iedereen voor de hulp, het gebed en bijdragen voor Stichting ROKI in 2019, maar de
meeste dank gaat uit naar onze God, die ons de juiste beslissingen liet nemen en getrouwe vrienden
en sponsoren gaf. Alle glorie dank en eer aan Hem en allen die door Hem zijn ingezet om te werken
in Zijn Koninkrijk.
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Bijlagen
Balans per 31 december 2019

Vereenvoudigd overzicht van Baten en Lasten 2019
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