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Directrice Kerub Sandra in Nederland.  

Misschien heeft u Sandra mogen ontmoeten toen ze van 26 maart tot en met 6 april in Nederland was. Ze kwam hier om de huidige spon-

soren en vrienden te spreken en nieuwe sponsoren te zoeken voor de verbouwing en exploitatie kosten van het kinderhuis “Kerub”. Ze 

heeft 1000 km door het land gereisd, presentaties gegeven en gesprekken gevoerd. In vertrouwen dat de bezoeken goed zijn geweest is 

ze terug naar huis, Roemenië, gekeerd. 

Van lege flessen op vakantie 

Zomervakantie, wie wil er niet op vakantie. Het 

kinderkoor “Kleine David” heeft dit jaar een lege 

flessen actie gehouden. Van de opbrengst kon-

den de oudste kinderen van Kerub op zomer-

kamp.  

Vrijwilligerswerk! 

Voor u ligt weer de nieuws-

brief van Stichting ROKI, ge-

naamd Tudosito. Namens 

Stichting ROKI zijn we het 

afgelopen half jaar aan het 

werk geweest bij het kinderin-

ternaat Kerúb in het piepklei-

ne dorpje Abód in Roemenië. 

Het hoofddoel was dit jaar de 

verbouwing van een leeg klas-

lokaal tot woonkeuken. Dit 

had veel voeten in de aarde, 

want de mentaliteit van Neder-

landers botste veel keren met 

die van de Roemenen. Nu is 

het redelijk normaal dat bij 

zo’n project de spanningen 

oplopen en er meningsver-

schillen optreden, maar dit 

keer was het een beetje meer 

dan normaal. Bouwers daar 

denken en werken heel an-

ders dan wij gewend zijn en 

verwachten. Want het eind-

product diende wel goed te 

zijn. Daarin waren wij veel 

meer punctueel dan de bou-

wers. Maar het is gelukt, de 

keuken is, op details na, klaar 

en het ziet er echt goed uit. 

Dorpelingen komen kijken en 

verwonderen zich erover dat 

het lokaal, waar zij nog les 

hebben gekregen, zoiets kan 

worden. Dit kon allemaal 

plaats vinden door sponsoring 

uit Nederland. Twee broeders 

hebben zich in het bijzonder 

ingezet en het hele bedrag 

voor de verbouwing 

‘georganiseerd’. Afgelopen 

periode zijn er ook vrienden 

van ons geweest en hebben 

de handen uit de mouwen 

gestoken. Houthakken, schil-

deren, boilers schoonmaken, 

zingen en spelen met de kin-

deren. Alle partijen hebben 

genoten. In deze Tudosito 

is de rondzendbrief van 

Sandra opgenomen, omdat 

zij op haar eigen, in onze 

ogen heel goede, wijze 

verwoord wat er leeft in het 

dorp en kinderinternaat. 

Wij benoemen een voor 

ons ergerlijk ding. Bij de 

start waren allerlei toe-

stemmingen nodig en één 

van de voorwaarde was 

dat er geen zigeuners 

mochten worden opgeno-

men. Hoewel er door 

Kerúb wel een beetje ge-

sjoemeld is, blijven de in-

stanties zich hieraan hou-

den. Alsof zigeunerkin-

deren geen kans mogen 

hebben op een beter le-

ven. Grrrr. Er is veel gebed 

nodig om dit te verwerken, 

niet alleen voor ons, maar 

vooral voor het bestuur en 

werkers van Kerúb. Voor 

de Nederlandse vrijwillig-

ster wordt de oude keuken 

verbouwd tot vrijwilligers-

huis. Een hele klus die nu 

wordt uitgevoerd, zodat het 

huidige deel van het kin-

derinternaat goed kan aan-

sluiten op de nieuwe keu-

ken. Als iemand van de 

lezers wil bijdragen aan 

deze verbouwing of aan 

het project Kerúb kan dat 

via Stichting ROKI. Wel 

gaarne vermelden dat het 

geld bestemd is voor vrij-

willigershuis of Kerúb. Een 

vrije gift mag natuurlijk ook, 

want bijna elke Euro gaat 

voor 100% naar een doel 

in Roemenië. 

Aart en Ria van Rijssel 

Aart in zijn privé kantoor 

Stichting Roki wordt regelmatig gevraagd om 

de restanten van een kledingbeurs op te ha-

len. Ook wordt er veel kleding door particulie-

ren aangeboden. In 2018 is er 46m³ naar 

Roemenië getransporteerd. Kosten €1725,—  

De nieuwe keuken. 

De voorraadkast. 

Kinderkleding 
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Rondzendbrief Sandra. 

Beste familie, vrienden en kennissen, 

De laatste tijd zoveel beleefd, maar vooral mogen leren, dat het nu eens tijd werd het allemaal op te schrij-

ven. 

De verbouwing is in volle gang, je kunt nu aan de drukte merken dat het einde in zicht is. Een groter project 

als dit, test wel verschillende relaties! Het brengt verschillen met zich mee, andere ideeën, die soms langdu-

rig besproken moeten worden, geduld van ieders kant, soms is het een soort van chaos (alles moet tegelijk, 

iedereen wil als eerste geholpen worden) maar gelukkig zijn er ook mooie kanten. Het wordt echt ontzettend 

mooi. Het resultaat mag er zijn!  Wij, maar vooral de kinderen, kijken erg uit naar de nieuwe keuken en woon-

kamer in een. Omdat deze twee in een zullen zijn, zijn ze vooral erg enthousiast dat ze nu ook een televisie 

in de keuken zullen hebben. Ik heb ze nog maar niet verteld dat de televisie niet naar die woonkamer komt, 

maar goed laat ze nog maar even genieten van het idee.  

Het is mooi te zien dat er zo’n ontzettend hardwerkend personeel om ons heen staat. Naast hun normale 

werk doen ze ertussendoor nog van alles, maken schoon, verhuizen de keukenkast, nemen voor lief dat het 

soms een vreselijke puinhoop is rondom hen heen. En niet te vergeten dat ze elke ochtend voor de werkers 

een lekkere bak koffie zetten! En niet te vergeten onze “klusjesman”...die deze maanden bijna het opper-

hoofd van het hele project is geworden. Vele en echt vele dingen mochten we in zijn, hun straatje leggen, 

want beiden mochten ze hun mannetje staan! Daar zijn we echt ontzettend dankbaar voor!  

De bouwers hebben hun best gedaan, doen dat nog steeds, al zouden wij het vaak iets sneller gezien heb-

ben, maar goed zoals de slogan luid: het is en blijft Roemenië! En daar lachen we maar weer even om.  

Op dit moment hebben we 8 kinderen. We zouden graag zien dat het huis gevuld wordt tot 12 kinderen. Dit 

kan zo gebeurd zijn. Maar helaas zijn deze kinderen Roma’s...oftewel zigeuners. Toen we het tehuis op-

bouwden is ons verteld dat wij geen Roma’s mogen aannemen, want het dorp is daartegen. Dit wisten we 

wel, maar toch is het elke keer weer te proberen…Helaas 3 prachtige kinderen wilden we opnemen in ons 

tehuis, maar daar kreeg ik erg veel tegenwerking bij! Soms krijg je dingen te horen die toch echt tegen be-

dreiging aan zit. Je slikt en je gaat weer verder, oké soms komt het wel weer hard terug, maar je kan door 

met je werk doen en je leven leiden. Dat hebben die mooie kinderen niet! Zij blijven in hun uitzichtloze situatie 

en zullen, als God geen wonderen doet, door gaan met het overbrengen aan, later, hun kinderen van leven in 

zo’n situatie. Dit maakt me boos, gefrustreerd en tegelijk verdrietig!  

God is aan het werk, 

Vandaag sprak ik met een vriendin van mij. Een zus in Christus! Zij leeft heel erg mee en staat in gebed naast 

ons. Ik sprak mijn verdriet uit en mijn ongenoegen over dat God NU wel een wonder mag doen, in plaats van 

te wachten totdat deze kinderen geen kans meer hebben om kind te zijn…Boos ja! Waarom God geen stokje 

steekt voor deze kwaadaardige mensen, kortzichtige dorpelingen…Dat ik het zat was tegen de stroom in te 

zwemmen en dat dat vaak zo het gevoel geeft dat we er alleen voor staan. God lijkt dan zo ver weg. Haar 

antwoord? “Open je ogen toch eens!” “Dat je zoveel tegenwerking krijgt betekend juist dat Kerub een gevaar 

betekend voor de mensen in het dorp, ze voelen de strijd, de Macht die daar achter staat. God is aan het 

werk, niet JIJ! De mensen zijn bang, voelen zich bedreigt, omdat ze voelen dat er meer aan het werk is dan 

alleen maar mensen handen!” 

Tja dat maakte mij echt stil en tegelijkertijd rustig! Het is waar dat als IK dit werk alleen zou doen, dan zouden 

ze absoluut geen enkele bedreiging voelen, ik ben maar een vrouw, een persoon. Maar doordat God hier 

achter staat wordt er zoveel verzet, maar tegelijkertijd ook zoveel gestreden. Ik denk inderdaad dat dit tehuis 

meer is dan alleen een huis met kinderen. Het brengt veel in beweging en dat laat de Satan niet onbewogen! 

Eigenlijk is dit een heel goed teken. 

Vorige week zei een van de kinderen. Ik geloof niet! Of eigenlijk ik geloof niet in de kerk, maar wel in Jezus. 

Halleluja! Laat dat zo bij al deze kinderen zijn en alle mensen die ook maar iets te maken hebben met Kerub. 

Misschien alleen maar van ons gehoord hebben, maar al een mening hebben. Laat het zo zijn dat ze Gods 

handen mogen zien en niet de mensen handen. Niet mijn handen!! 

Gebed, dat is wat wij nodig hebben in deze strijd! 

Bid voor ons! 

Groetjes, Sandra en de vele, vele mensen die wel naast ons staan in deze strijd! 

Tot slot 

Stichting Roki wenst u Goede feestdagen en veel lees plezier met deze nieuwsbrief. Wilt u/jij meer weten kijk dan op 

www.roki.nl. Stichting Roki geeft ook presentaties op scholen, clubs, verenigingen enz. Zou u dit ook willen stuur dan een mail 

naar: contact@roki.nl Stichting Roki heeft een facebook pagina hier worden veel nieuwtjes van het “kinderhuis Kerub” op gezet. 
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