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Bus Kerub  

In maart 2018 kwam er een verzoek van het bestuur van 
Kerub om steun voor de aanschaf van een goede bus voor 
Kerub. Deze bus wordt gebruikt om de kinderen en hulp-
goederen te vervoeren. Met deze bus is het ook makkelijker 
om de kinderen (indien verantwoord) af en toe een week-

end thuis te brengen zodat de kinderen de band met de 
ouders kunnen behouden. De acties, donaties en giften 
waren overweldigend zodat er al heel snel een bus gekocht 

kon worden. De leiding en kinderen van Kerub zijn er heel blij mee en als ROKI willen 
we eenieder die dit mede mogelijk heeft gemaakt hartelijk bedanken!  

Kinderkoor Kleine David 

Samen met het bestuur van kinderkoor Kleine David 
hebben we op vrijdagavond 9 maart 2018 een prachtige 
avond verzorgd in het Hervormd centrum te Veen 
(Noord-Brabant). Dirigente Hennie Lekkerkerker was 
heel enthousiast en had de kinderen zelfs een Hon-

gaarstalig lied geleerd. Onder begeleiding van orgel, 
piano en dwarsfluit werd er geweldig gezongen door de 

kinderen. We mochten ook naar een presentatie van de 
voorzitter van Roki luisteren en kijken. Hij vertelde ons 
over de kinderen in kindertehuis Kerub. De collecte de-
ze avond was bestemd voor een vervoersmiddel, een 
bus voor de kinderen van Kerub. Er waren verkooptafel-

tjes aanwezig en er werden een aantal producten ge-
veild. Mede dankzij sponsoren en de inzet van het be-
stuur van kinderkoor David is deze avond een groot 
succes geworden waarvoor onze dank! De opbrengst 
van deze avond was na aftrek van kosten € 1089,00. 

Actie: Lekkers voor Pasen 

Na de zangavond zijn de kinderen van het 
kinderkoor aan de slag gegaan met de actie: 
Lekkers voor Pasen. Met verkooplijsten langs 
de deur konden mensen hun bestelling door-
geven en werden de bestellingen een week 

voor Pasen geleverd. Deze actie werd ook 
gedaan in de omgeving van Nieuwkoop, Wil-
nis en Houten. De overheerlijke producten 
vonden gretig aftrek en dat leverde ook nog 
het prachtige bedrag van €818,50 op. Ieder-
een die van dit lekkers gesnoept heeft willen 

we ook hartelijk dankzeggen. Mede door u/jou 
hebben we mooie bedragen opgehaald en 
hebben de kinderen van Kerub een veilige 
bus om in vervoerd te worden. 

Lieve mensen, 

Op 19 januari 2019 zal ik naar Roemenië vertrekken om daar in Kerub 

te gaan wonen en werken. Het is altijd mijn droom geweest om andere 

kinderen te helpen. Zij die in nood zijn weer hoop te bieden en hen te 

ondersteunen waar ze mij ook maar bij nodig hebben. Ik geloof dat God 

mij hiervoor heeft geroepen en dat Hij Kerub gegeven heeft als ant-

woord op mijn gebeden. 

Ik zal mijzelf eerst even voorstellen: Ik ben Gerliene de Jong, ben 19 

jaar en kom uit Benschop. Ik woon daar met mijn ouders en broer. Ik 

ben de jongste van 3 kinderen.  

Muziek maken is een van mijn 

grote passies. Daarnaast vind ik 

het geweldig om met kinderen om 

te gaan. Ook ben ik vaak creatief 

bezig. Naast al deze leuke dingen 

ben ik druk aan het werk om de 

Hongaarse taal onder de knie te 

krijgen.  

Wilt u ook mijn nieuwsbrieven ont-

vangen? Stuur dan even een mail-

tje naar:  

gerlienedejong@hotmail.com 

Gods zegen voor jullie allemaal! 

Gerliene de Jong 
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Het bestuur van stichting Roki wenst u/jou, Goede Kerstdagen en een goed 2019 

Kerub 2018. 

Wij zijn van 16 april tot 26 oktober in Roemenië geweest en in die tijd hebben we gewerkt in het kin-

derinternaat Kerub in Abod. Aart werkte in de groentetuin en deed alle klussen in en rond het huis, 

terwijl Ria de kledingvoorraad netjes hield. Ook kwamen kinderen bij haar in de caravan knutselen en 

spelletjes doen. Dat was zeer nuttig omdat ook deze kinderen in de een-op-een situatie volop genie-

ten. Zij leren daarmee geduld, inzicht en motoriek. 

Aart had elke dag wel een fiets te repareren. Dit jaar hebben we gepro-

beerd ze verantwoordelijkheid voor spullen te leren. Ze kregen ieder een 

‘eigen’ fiets en ze mochten niet op de fiets van een ander. Dus als hun 

eigen fiets kapot was gegaan moesten ze die zelf bij Aart brengen. Dat 

was best wel moeilijk voor hen, maar sommigen hadden door dat als je 

het meldde er geen straf was, maar dat de fiets werd gerepareerd.  Ook 

mocht bijvoorbeeld met de lego niet buiten gespeeld worden. Maar wat 

deden ze? Ze bouwden er een geweer of pistool mee en dan mag het 

toch wel naar buiten? Nee dus. Deze kinderen hebben thuis helemaal 

geen tafel, laat staan dat ze tafelmanieren hebben. Tijdens het eten wa-

ren we veel bezig met hen daarin te trainen. Soms best wel lastig, want 

we probeerden hen geen westerse manieren bij te brengen, maar de loka-

le. Afwijken van de lokale gewoontes is heel erg moeilijk. Ze eten thuis 

meestal brood en dus ook bij de warme maaltijd. Dat je geen brood krijgt 

bij aardappelen was heel erg moeilijk aan te leren.   

Elk jaar weer ontstaat er een band tussen ons en de kinderen, die verbroken wordt als we weer weggaan. We hopen ook in 2019 

weer voor langere tijd daar heen te gaan. Als u onze nieuwsbrief daarvan wilt ontvangen, stuur dan even een bericht naar het mail-

adres van Stichting ROKI: info@roki.nl  Met hartelijke groet, Aart en Ria 

 LIDIA HOME 25 jaar 

Op 21 oktober 2018 was de viering van het 25-jarig 

jubileum van het kindertehuis Lidia Home 

in Tirgu Mures. Dit is het kindertehuis waar Sandra 

als 20-jarige haar diaconaal jaar is begonnen en 

waar ze 15 jaar aan verbonden is geweest. Intussen 

zijn de kinderen van toen, dus die in haar tijd kin-

deren waren, jongvolwassenen geworden en is er 

een geheel nieuwe generatie kinderen nu aanwezig 

in het kindertehuis. 

De viering begon met een kerkdienst in de Citadel church waar een groot 

aantal gasten zich verzamelden. Voor de dienst stonden we buiten en had-

den contact met andere buitenlandse gasten en de ‘eerste’ generatie van 

Lidia Home. De dienst bestond uit een in het Hongaars uitgesproken preek 

van de aan Lidia Home verbonden predikant en waren de toespraken, in het 

Engels, van diverse mensen. Vervolgens zongen de kinderen van Lidia Ho-

me een aantal liederen, wat heel erg leuk overkwam. 

Na de dienst was een gezamenlijke maaltijd in het 

naast Lidia Home gelegen bejaardenhuis. Het was 

fijn om daarbij aanwezig te zijn en alle huidige en 

vroegere medewerkers, bij het kindertehuis betrokken 

mensen, buitenlandse sponsoren en de jongeren van 

de eerste generatie weer te ontmoeten. Bijzonder 

leuk was een diashow met veel oude foto’s en dat 

degene wiens dia werd getoond opstond en liet zien 

hoe hij of zij er nu uitzag. 

Tot slot van de redactie: 

Van 26 maart tot en met 6 april 2019 komt Fekete Sandra, directrice van het kinderinternaat Kerúb, 

naar Nederland. Zij wil dan graag de huidige vrienden en sponsoren ontmoeten en nieuwe contacten 

leggen. Dus als u een dagdeel (met meerdere mensen) haar verhaal wilt horen kunt u contact opnemen 

met Stichting ROKI (contact@roki.nl) o.v.v. wanneer en waar. Ook als u bedrijven kent die belangstelling 

zouden kunnen hebben, horen we dat graag. Hopelijk heeft u/jij met plezier de nieuwsbrief gelezen. Roki 

is ook te  volgen op Facebook of op www.roki.nl   

Najaarsmarkt Wilnis 

Op 8 september was er weer de jaarlijkse Najaars-
markt in Wilnis. Altijd weer een gezellige markt en 
dag. Om 9.00 uur was de kraam helemaal vol gezet 
en was het wachten op het startsein en natuurlijk 
de mensen. Ook dit jaar hadden we weer een volle 
mand met enveloppen voor de: altijd-prijs actie. 
Ook dit jaar liep het weer geweldig!  Vele mensen 
hebben op deze manier een kleine bijdrage gedaan 
aan Kerub. Het gaat 
op deze markt voor-
al om ontmoeting 
en gesprekken over 
Roemenië en in het 
bijzonder Kerub. En 
dat is gelukt! Het 
was in alle opzich-
ten een geslaagde 
dag. 

Oliebollenactie 

Zaterdag 27 oktober had de Morgensterkerk in Vin-
keveen weer hun jaarlijks terugkerende oliebollen-
actie. En dit keer was de opbrengst voor Kerub. En 
dan wel in het bijzonder voor de aankoop van 
stookhout. Het was ’s morgens een beetje druilerig 

en kil maar dat maakte ook wel weer dat de oliebol-
len extra lekker smaakten. De oliebollen worden 
volgens echt (geheim) bakkersrecept gebakken. En 
dat proefde je! Vele mensen wisten de weg naar de 
verkopers van de Morgensterkerk te vinden. En dat 

resulteerde in een mooie opbrengst: € 1550.- Onze 
dank is groot aan alle vrijwilligers die zich deze dag 
hebben ingezet.  
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