
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Een bijzonder jaar loopt ten einde. Op de boerderij zagen we veel positieve ontwikkelingen 
en mooie activiteiten, maar er waren ook zorgen, zoals rondom de hinderwet.  De boerderij 
vervult inmiddels een rol van belang in het dorp en is steeds meer middel dan doel. 
 

De boerderij  
Afgelopen voorjaar en zomer hebben we genoeg gewassen kunnen verbouwen en oogsten 
om de  koeien en kalveren de komende winter te kunnen voeren. Momenteel wordt er per 
dag 540 kg melk geproduceerd, een prachtig resultaat. Met de opbrengst van de melk 
kunnen we ons personeel betalen en de boerderij verder ontwikkelen.  
Afgelopen jaar werden we geconfronteerd met een nieuwe hinderwet in Roemenië die ons 
aanvankelijk voor grote problemen stelde. Om aan de wet te voldoen is een grote 
verbouwing van de stal en de mestopslag nodig. In overleg met de toezichthouder op de 
hinderwet mogen we een plan maken en een subsidieaanvraag indienen. We zijn blij dat we 
de tijd krijgen om plannen te maken voor alle benodigde aanpassingen. 

Educatie 
Hans en Maaike vervullen een steeds belangrijker educatieve rol in Fintinele. Verschillende 
plaatselijke boeren hebben van hen geleerd hoe ze een (beter) inkomen uit hun bedrijf 
kunnen halen. Hans en Maaike staan altijd klaar met adviezen en hulp. De burgemeester van 
Fintinele heeft zijn waardering hierover onlangs uitgesproken! 
 

Kledingwinkel tje 
In Nederland wordt mooie en bruikbare tweedehands kleding verzameld en 
getransporteerd naar Fintinele. In een winkeltje aan huis wordt de kleding verkocht. De 
opbrengsten zijn voor de boerderij en de verkoopster staat op de loonlijst van de boerderij. 
Dankzij veel trouwe mensen die al jaren kleding verzamelen, kunnen we dus op deze manier 
weer een gezin aan vast werk en inkomen helpen. 
 

Huiswerkbegel eiding 
Afgelopen voorjaar is er een nieuw initiatief gestart. In de ontmoetingsruimte van de 
boerderij wordt  elke zaterdagmorgen huiswerkbegeleiding gegeven aan zo’n 15 jongeren 
tussen 8 en 14 jaar. Deze jongeren  worden door 3 Roemeense begeleiders geholpen met 
diverse vakken zoals wiskunde en Engels. De jongeren zijn erg trouw en komen met plezier. 
Inmiddels is het opgevallen dat deze jongeren het beter zijn gaan doen op school. Het 
onderwijs staat niet op een hoog niveau in Roemenië maar met deze begeleiding worden de 
kansen voor deze jongeren op goed vervolgonderwijs vergroot en daarmee hun 
toekomstperspectief. 
Graag willen we deze activiteit verder uitbreiden en meer vrijwilligers hierbij betrekken. We 
zijn op zoek naar financiën om dit te kunnen doen. We zijn blij dat we deze 
huiswerkbegeleiding met de Roemenen hebben kunnen oppakken.  
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Wilt u deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen, dan kunt u dit doorgeven via info@romadopt.nl 
 

Gheorghe 
Gheorghe woont al jaren op de boerderij waar hij wordt verzorgd i.v.m. zijn handicap. Er is nu een vriendenkring in 
Nederland die regelmatig (email-)contact met hem onderhoudt en we zijn aan het bekijken hoe we de zorg voor 
hem kunnen verbeteren. Gheorghe is erg gelukkig met deze ontwikkelingen.  
Wilt u persoonlijk contact met Gheorghe? Hij is te mailen op gheorghe.frumusanu@gmail.com en te skypen 
met gheorgheonskype. 
 

Bezoek 
Het hele jaar door zijn er weer diverse bezoekers uit Nederland geweest. Dit is een enorme steun en stimulans 
voor Hans en Maaike. Enkele gezinnen hebben meegeholpen op de boerderij en in de huiswerkbegeleiding. Ook 
hebben ze ontspanningsactiviteiten voor de jeugd van Fintinele georganiseerd.  
In het najaar zijn 15 studenten van de Chr. Agrarische Hogeschool Dronten naar Fintinele gekomen om iets voor 
het dorp te doen, de jeugd te vermaken en mee te helpen op de boerderij. We voelen ons gezegend met zoveel 
bezoek en hulp. 
 

 

Toekomst 
In de afgelopen 7 jaren hebben Hans en Maaike van de boerderij een prachtig bedrijf weten te maken van waaruit 
veel activiteiten worden ondernomen voor de ontwikkeling van het dorp Fintinele. In die jaren is ook hun gezin 
gegroeid en Hans en Maaike willen graag dat hun kinderen in Nederland naar school kunnen gaan. Daarom 
hebben ze aangegeven het stokje te willen overdragen en zal het bestuur op zoek gaan naar opvolgers. 

 

Wilt u meer weten, stel gerust uw vragen aan het bestuur. Wij houden ons zeer aanbevolen voor uw bijdrage 
door middel van meeleven, gebed en financiën,  om het project ‘Boeren op Gods akker’ te doen groeien en 
bloeien. Hartelijk dank daarvoor. 
 

Hartelijke groeten, 
Het bestuur van stichting Romadopt; Ruud, Koos, Liesbeth en Jan 
Vacuta Verde; Hans & Maaike, Mathias, Judith en Rowan 

Ervaringen familie Vervoorn uit Ede 
Na een paar jaar vakantie in Frankrijk, wilden we graag iets heel anders. Het idee om Oost Europa 
te bekijken, werd snel een concreet plan toen we de enthousiaste verhalen van Jan Bakker hoorde 
over Roemenië. De combinatie van ‘lekker actief meedoen op de boerderij’ en het avontuur om er 
naar toe te reizen, heeft voor ons een onvergetelijke vakantie opgeleverd! Het contact met Hans 
en Maaike bleek heel vanzelfsprekend te ‘klikken’. We hebben voor ons idee de vrijheid die we als 
student hadden, opnieuw geproefd en ervan genoten. ’s Avonds na een dag werken, waren echte 
‘studenten-momenten’. We hebben genoten! 
 

De indrukken van onze jongens spreken boekdelen: 
 

Thijmen(12) 
Het leukst vond ik de kalfjes eten geven. Ik mocht het alleen doen. Het koeien melken was ook wel 
leuk. Wel jammer dat ik allergisch was voor het hooi. Het trekker rijden was supergaaf en ze waren 
super aardig! 
 

Niels(9) 
Het leukste was lol maken met Hans. Naar de winkel en in het hooi spelen was ook erg leuk. 
 

Jurjen(7) 
Het leukste vond ik het koeien melken. Ook het spelen in het hooi en het voeren van de paarden 
was erg leuk. 
 

Marc(13) 
Om te beginnen waren het super aardige mensen; Hans, Maaike en de kinderen. Ik had een hele 
leuke en gezellige tijd met hun. Ook erg mooi om te zien hoe ze de landbouw daar in Roemenië 
stimuleren en verder ontwikkelen. Ik kan wel zeggen dat dit een van de weinige vakanties was dat 
ik echt iets indrukwekkends heb gezien. Ook was dit denk ik wel de leukste vakantie ooit! Ik spreek 
ze nog wel eens en ik kijk wel eens op hun blog. Ik probeer zoveel mogelijk contact te houden.  
 


