
 
Voor u ligt een nieuwsbrief waarin wij u op de hoogte willen brengen van onze 
activiteiten in Roemenië. Er ligt weer een jaar achter ons met heel veel 
ontwikkelingen. Niet zo zeer een hectisch jaar, maar meer een jaar van rustig 
doorwerken, consolideren en uitbouwen. Uitbouwen in hout en beton, maar ook 
in relaties. Ter plekke in Roemenie, maar ook onderling. 
Het was een goed jaar, we zijn verder gekomen. 
 
Werkvolk 
Het hele najaar is het druk geweest op de boerderij. In 
september mochten we Roelof verwelkomen. Hij kwam drie 
maanden stage lopen op de boerderij. Naast veel praktisch 
werk, heeft hij onderzoek gedaan naar de daling van het 
melkvet in de melk tijdens de warme zomerperiode. Verder 
is hij bezig geweest met het maken van een programma 
voor een studie bijeenkomst voor collega boeren uit de 
omgeving. 
 
Halverwege oktober mochten we een groep enthousiastelingen uit de NGK 
Houten ontvangen. Gemotiveerd en niet te stuiten. Ze zijn bezig geweest in de 
nieuwe koeienstal, in de gastenruimtes en in het huis.  
Twee dagen na het vertrek van de Houtenaren stond de volgende groep op de 
stoep stond. Een enthousiaste club studenten van de studentenvereniging Vis 
Vitalis uit Dronten. Beslist geen toeval, Roelof is namelijk ook lid van deze 
studentenvereniging. Waar de club uit Houten moest stoppen, gingen de 
studenten verder. Zij hebben zelfs een begin gemaakt met de kaasmakerij in 
wording.  
 
De avonturen van de studenten uit Dronten kunt u lezen op: www.visvitalis.nl 
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Het is geweldig om te zien, hoe mensen hun vrije 
tijd opofferen om naar Roemenië af te reizen en 
hier hard aan het werk gaan. Het is gezellig, 
vermoeiend, lang niet altijd bevredigend omdat 
er altijd werk blijft liggen… Maar uiteindelijk dient 
het allemaal één doel. Het opstarten van een 
boerderij, in het dorp Fintinele, die de spil moet 
worden in een project om Gods liefde te laten 
zien aan de omgeving. Niet door mooie praatjes, 
niet door het structureel uitdelen van goederen, 
maar door mensen kansen te bieden.  

 
 
 
 
Diaconale reisgroep NGK Houten 
Al het enthousiasme en de verhalen hebben ertoe geleid dat in juli 2012 
een groep van ongeveer 30 personen gedurende twee weken op onze 
boerderij neer zal strijken voor kinderwerk, bouwwerk, werk op het land 
en nog heel veel meer. Deze groep komt voort uit het jeugdwerk van de 
NGK in Houten. In het laatste jaar van hun programma wordt er een zgn. 
diaconale reis gemaakt. Tijdens deze reis maken ze kennis met een 
buitenlands project; hoe dat allemaal in elkaar zit, wat mensen bezielt 
iets voor een ander over te hebben etc. Een beetje ontbering, improviseren, groepsactiviteiten, 
geloofsopvoeding en heel veel meer. 
 

Praktisch gezien brengt een groep van 30 
personen heel wat werk met zich mee. Het 
betekent 30 slaapplaatsen, 3 maal 30 
maaltijden per dag, programma’s die 
moeten worden voorbereid en uitgevoerd 
etc.  
We vinden het echter een uitdaging en zien 
er naar uit dat ze komen!  
 

Teaming 
Door de enthousiaste reacties heeft iemand zich 
aangemeld om met zijn zoon een week op ons 
project door te brengen. Om te werken, dat zeker, 
maar vooral om de onderlinge relatie te verbeteren.  
Wat je in het groot: “teaming” noemt gebeurt hier op 
kleine schaal. Maar niet minder belangrijk. Het is niet 
uitgesloten dat zich nog andere koppels melden om 
zich hierbij aan te sluiten. 
 



 

 

Waarom een boerderij?   
U zult zich misschien wel eens afvragen waarom wij zo nodig een boerderij in Roemenië willen opzetten. 
In plaats van geld te stoppen in een boerderij om deze aan de gang te krijgen, kan je toch veel beter het 
geld direct gebruiken om mensen te helpen?  Een terechte vraag. Een vraag die wij onszelf ook meer dan 
eens gesteld hebben.  
 
Wij zijn van mening dat directe hulpverlening door middel van het uitdelen van voedsel en kleding 
hier in Fintinele, met uitzondering van een paar gevallen, niet meer noodzakelijk is. Wij willen 
graag bijdragen aan de ontwikkeling van de mensen; ontwikkeling van hun boerenbedrijf, 
kennisontwikkeling van hun kinderen, ontwikkeling van eigen initiatief en ondernemerschap.  
 
De boerderij zelf is niet het doel, maar een middel om wat voor onze buren in Fintinele te kunnen 
betekenen.  De boerderij biedt werkgelegenheid, is een voorbeeld hoe je op een duurzame manier met 
vee en grondstoffen om kunt gaan. Met de boerderij staan we midden in de gemeenschap van Fintinele. 
We zijn niet de “rijke westerling” die het toch maar makkelijk heeft. We zijn de buren die ook hard aan het 
werk zijn op hun boeren bedrijf.  
 
Ook op financieel vlak biedt de boerderij kansen. De boerderij voorziet in 3 salarissen: 2 fulltime en 1 
parttime. Daarnaast halen Hans en Maaike nu al een groot deel van hun inkomen uit het bedrijf. In 2013 
moet hun hele salaris uit het bedrijf komen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de boerderij met haar 
inkomsten bij gaat dragen aan de projecten van Boeren op Gods akker in Fintinele. Hierdoor zullen we, op 

den duur, ook minder afhankelijk worden van giften.  
 
 
Bezoek en kennismaking  met Hans &  Maaike  
In februari komen Hans en Maaike met hun gezin voor een 
maand met verlof naar Nederland toe. Naast tijd voor familie, 
vrienden en ontspanning, zal er tijd zijn voor PR en 
vergaderingen (officieel en officieus) met het bestuur van 
Romadopt. Het is goed om elkaar een aantal keer per jaar te 
spreken om betrokken bij elkaar te blijven, elkaar te motiveren, 
te bemoedigen en op een lijn met elkaar te blijven.  
 
Zaterdag 11 februari mogen wij hen verwelkomen in De 
Lichtboog, het kerkelijk centrum van de NGK in Houten. 
Het programma hebben we bijgevoegd. 
U bent van harte welkom en het is DE gelegenheid om 
met uw vragen te komen. 
 

 
Een woord van dank 
We hebben in het afgelopen jaar vele positieve reacties gehad ter ondersteuning van ons werk. 
Niet alleen de mensen die een of twee weken hebben opgeofferd om daar te gaan werken, maar 
ook de financiële steun die u ons hebt geboden. Dankzij die steun kunnen we onze activiteiten 
verder uitbouwen en optimaliseren (het nieuwe onderkomen voor de koeien en de kalfjes is nog 
steeds onderhanden) maar ook de verblijfsruimten zijn een heel stuk opgeschoten. Hartelijk dank 
voor uw trouw en gulheid. Dankzij u gaan we het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet. 
 
Met een vriendelijke groet van Stichting Romadopt 



 

 

 


