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Beste familie, vrienden, kennissen en donateurs,  
 
Wat is er veel gebeurd in de laatste paar maanden. Het is daarom de hoogste tijd om terug te 
kijken en u een update te geven van de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen jaar! 
 
 
20-jarig Jubileum – besteding van uw gift 
Wat was het een prachtige bijeenkomst in mei waarin we, samen 
met u, ons jubileum mochten vieren.  
Heel hartelijk bedankt aan alle donateurs voor de fantastische 
jubileumgift die wij als Stichting mochten ontvangen, ruim 
€1320,00. Met deze gift wilden we de kinderen van Kerub een 
weekje op vakantie sturen. Door omstandigheden heeft dit echter 
(nog) niet kunnen plaatsvinden en reserveren we dit bedrag voor 
het komende jaar. U leest verderop in deze nieuwsbrief wat de 
reden hiervan was.   
 
 
 
Nieuwe bestuursleden gezocht 
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden! Aart van Rijssel is al lange tijd als voorzitter bij het 
bestuur van Roki betrokken. Hij heeft de wens uitgesproken aan het eind van dit seizoen zijn 
taken neer te leggen. Dat betekent niet dat hij ons gaat verlaten, Aart zal op een andere manier 
zéker betrokken blijven. 
Ook Jonathan Stam, onze penningmeester, heeft al heel wat jaren in ons bestuur gediend. Ook hij 
heeft aangegeven op zoek te willen gaan naar vervanging.  
We zoeken dus een nieuwe voorzitter en een penningmeester. Maar ook wanneer u niet deze 
functies wilt vervullen maar anderszins betrokken wilt zijn in het bestuur, bent u welkom! U kunt 
contact opnemen met het bestuur door een mailtje te sturen naar Aart: vanrijssel53@gmail.com.  
 
  
Transport naar Roemenië 
Opnieuw ging er een transport naar Roemenië. 127 dozen met kleding, speelgoed, beddengoed, 
een step en twee kinderfietsen werden klaargemaakt voor verzending. Er gingen 80 gedoneerde 
dekbedden mee die zeer welkom waren bij Kérub, maar ook werden gedeeld met een 
kindertehuis in de buurt. Heel veel dank aan alle donateurs! 
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Nieuws van Kerub 
Inmiddels wonen er 13 kinderen bij Kerub en zijn er wel wat veranderingen 
geweest. David is naar Lidia Home vertrokken omdat hij klaar was voor de 
middelbare school. We hebben u hier eerder over verteld.   
                

Ook hebben we afscheid genomen van Noémi. In September is 
ook zij verhuisd naar Lidia Home. 7 jaar lang mocht Kerub voor 
haar zorgen maar nu was het voor haar ontwikkeling het beste 
om naar Lidia Home te gaan. Ze mist de kinderen en tante 
Sandra nog steeds. Wilt u haar en David in uw gebeden gedenken?  
 
 
 
 

 
De twee lege plekken werden opgevuld door de komst van Elena (9 jaar) en Gabriella (6 jaar). 
Twee fantastische meiden die wel even moesten wennen op hun nieuwe plek.  Daarna is er nog 
een jongen bijgekomen, Krisztián (3 jaar), het broertje van Zsolti. Net begonnen op de 
kleuterschool en inmiddels heeft hij z’n plekje gevonden.  
 
  

                                              
Elena      Gabriella        Krisztián 
 
Niet op vakantie 
Deze zomer zouden de kinderen op vakantie gaan van het geld dat we hiervoor tijdens ons 20 
jarig jubileum samen bij elkaar hebben gebracht. Helaas heeft dit niet plaats gevonden.  Sandra 
had een prachtige locatie gevonden, maar op de valreep kregen verschillende kinderen de griep, 
4 kinderen hadden een flinke virus te pakken. De locatie had geen andere plekken meer 
beschikbaar tijdens de zomervakantie, waardoor de vakantie dit jaar niet doorging. De bijdrage 
die u hiervoor hebt gegeven is gereserveerd voor de vakantie van volgend jaar.  
 
Attila’s vader overleden / Aart en Ria in Roemenië 
In september zijn Aart en Ria opnieuw naar Roemenië gegaan omdat Attila’s vader (Sandra’s 
schoonvader) ernstig ziek was. Na zijn overlijden begin september hebben ze het gezin zoveel 
mogelijk ondersteund, zodat Sandra en Attila alles voor de begrafenis konden regelen. Hij 
verlangde naar de hemel en naar een ontmoeting met Jezus. Aart en Ria zijn na het overlijden 
nog een periode gebleven om Sandra’s gezin bij te staan in deze moeilijke tijd. Nu de feestdagen 
eraan komen zal het gemis van Attila’s vader groot zijn, de lege plek zal gevoeld worden. Wilt u 
om het gezin heen staan in gebed?    
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Sanne, de nieuwe vrijwilligster 
Sinds begin september is er een nieuwe vrijwilliger bij Kerub, Sanne ten Brinke. Ze is een 
afgestudeerde verpleegkundige en is een enorme hulp voor Sandra en de rest van het personeel.  
 
De taalbarrière weerhoudt haar niet om met de kinderen op te trekken. Van Skip-Bo spelen tot 
het maken van sieraden, van dagelijks 12 lunchboxen klaarmaken tot de kinderen naar bed 
brengen, ze geniet van elk moment. En de kinderen genieten van alle aandacht die ze van Sanne 
krijgen. Sanne blijft tot het eind van dit jaar en zal dan teruggaan naar Nederland. 
 
Dat betekent dat we opnieuw op zoek gaan naar een nieuwe vrijwilliger. Wilt u deze vacature 
opnieuw onder de aandacht brengen?  
 

          
 

Huiswerkbegeleiding 
Goed nieuws, eindelijk hebben we iemand gevonden die de kinderen 
kan begeleiden met het huiswerk. Maandenlang hebben de 
verzorgsters ook deze taak, zo goed en zo kwaad als het ging, erbij 
gedaan, het was erg moeilijk om een geschikt persoon te vinden. 
Gelukkig is zij er nu!  
 
Hartelijk dank en Gezegende feestdagen! 
We zijn enorm dankbaar voor u, een grote groep betrokkenen die 
samen met stichting Roki om het werk heen staat dat in Roemenië 
wordt gedaan. Hartelijk bedankt voor uw gebed, uw berichten en uw 
giften! Het is een enorme bemoediging, iedere keer weer.  

 
Samen kijken we nu uit naar de feestdagen en leven we toe naar Kerst, de geboorte van onze 
Heiland. Hij kwam als een klein, kwetsbaar kind en had oog voor dat wat gebroken en verloren 
was. Dat is niet veranderd. Ook nu is Zijn oog op dat wat kwetsbaar is. Hele gezegende 
feestdagen toegewenst.  
 
Namens het bestuur, 
 
 
Jolanda Abspoel-Kromhout  


