
 

We zijn inmiddels al een jaar op weg in onze crowd funding. Hoog tijd om jullie als onze 
supporters bij te praten over de vorderingen. Er is van alles in gang gezet en we hebben 
daarom allerlei mooi nieuws om te melden. De rente voor het eerste jaar is inmiddels 
overgemaakt. Als het goed is, heb je dat inmiddels ontvangen. Zo niet dan vragen we je 
contact met ons op te nemen. Dan zoeken we uit wat er mis is gegaan.  
 
De financiële voortgang 
Op dit moment hebben we een totaalbedrag van €97.020 binnen gekregen, €90.500 aan 
leningen en €6.520 aan giften. Dat betekent dat we nu bijna 81% van het totaal benodigde 
bedrag bij elkaar hebben. We zijn de afgelopen maanden erg druk op de boerderij geweest 
waardoor we minder aan de crowdfunding konden doen dan we eigenlijk gewild hadden.  
Omdat we voor de inrichting van de kaasmakerij het geld niet allemaal in een keer nodig 
hebben, is er nog ruimte om wat extra tijd uit te trekken voor fondsenwerving. Op naar de 
laatste €23.000! 
 
Extra bedankt 
Zo ergens tussen het fondsenwerven door 
hadden we bedacht dat het leuk zou zijn om 
iedereen die ons financieel meegeholpen heeft 
extra te bedanken met een stuk “Vacuta Verde” 
kaas. Het staat ondertussen wel vermeld op de 
site maar we kunnen ons voorstellen dat niet 
iedereen dat heeft meegekregen. Het duurt nog 
wel even voordat we de eerste kazen kunnen 
maken. En we moeten nog even bedenken hoe 
we die in Nederland gaan krijgen. Maar bij deze 
beloven wij jullie als onze supporters een stuk 
kaas. Zelf ophalen mag natuurlijk altijd, dan zijn we gelijk van ons logistieke probleem af!  
 
Melkkoeltank en koelauto en kaasstage 
Op dit moment wordt onze melk verzameld in een koeltank die we in gebruik hebben van 
onze melkfabriek. Het is een wat oudere tank die handmatig schoongemaakt wordt. Het 
schoonmaken is een best zware klus en wanneer onze medewerker haast heeft, gebeurt het 
niet altijd even precies. We hebben een “nieuwe” tank in Oostenrijk gekocht met een 
spoelautomaat. Kwestie van schoonmaakmiddel en op een knopje drukken en de rest gaat 
vanzelf. 
Om onze producten gekoeld te kunnen vervoeren hebben we een koelauto gekocht. Een 
mooi wit bestelautootje uit Nederland waar voorheen vis in vervoerd werd. Gelukkig is daar 
niets van te ruiken! Nu brengen we daar melk en yoghurt mee naar onze klanten en in de 
toekomst kunnen we daar onze kazen ook in vervoeren.  
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Eind oktober is Maaike voor twee weken in 
Nederland geweest om kaas te maken. Deze keer 
bij “Brandrood kaas”. Een ontzettend mooi 
kleinschalig bedrijf op het landgoed Kernhem in 
Ede. Ze melken er zeldzame Brandrode koeien en 
maken daar een heerlijke Gruyère achtige kaas 
van. Zeker een aanrader om eens op de boerderij 
te gaan kijken en een stukje kaas te kopen (kijk op 
www.brandroodkaas.nl voor meer info). Naast de 
oer-Hollandse Goudse kaas moeten we misschien 
ook zo af en toe eens een kaastobbe Gruyere kaas 
gaan maken. Gewoon omdat het zulke ontzettend 
lekkere kaas is en er nog prachtig uitziet ook…  

 
Bouw kaasmakerij 
De eerste bouwwerkzaamheden voor de 
kaasmakerij zijn van start gegaan. In de schuur, 
welke we daarvoor gaan verbouwen, is de 
achtermuur opgetrokken. De volgende stap is het 
verwijderen van de huidige ramen, het uithakken 
van de nieuwe ramen en het dichtmetselen van de 
rest. Daarna gaan we verder met sandwichpanelen 
om de diverse ruimtes te maken voor de 
kaasmakerij, opslag, inpakruimte en garderobe 
voor het personeel. Er is dus nog genoeg te doen.  
Het bepalen van waar de diverse ruimtes moeten komen, hoe groot ze moeten zijn en hoe 
we deze het beste in kunnen richten doen we samen met ervaringsdeskundigen. Op die 
manier hoeven we zelf het wiel niet uit te vinden en voorkomen we dat we dingen over het 
hoofd zien of die in de praktijk lastig zijn om mee te werken. We zijn erg dankbaar voor alle 
mensen ver weg en dichtbij die ons op diverse manieren helpen om ons project een succes 
te laten worden.  
 
Heb je bouwervaring en vind je het leuk om ons praktisch mee te helpen dan is dat mogelijk. 
Neem contact met ons op (voor contactgegevens zie onderaan de nieuwsbrief) dan kunnen 
we de mogelijkheden bespreken.  
 
Beplanting vallei 
In ons projectplan is te lezen dat we graag de vallei willen beplanten met bomen en hagen. 
Hans heeft voor de HAS, gestudeerd aan de middelbare bosbouwschool. Hij heeft wel 
algemene kennis van beplanting maar de aanleg van veekerende hagen en de opbouw van 
een functionerend ecosysteem is toch wel iets specialistischer werk. Uiteraard moet het ook 
praktisch genoeg zijn zodat we er kunnen weiden met onze koeien, er nog langs kunnen met 
trekkers en machines en er gemakkelijk onderhoud gepleegd kan worden. Gelukkig hebben  
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we binnen ons netwerk mensen die ons hiermee op weg kunnen helpen. We willen begin 
volgend jaar een beplantingsplan hiervoor maken.  
 
 
Heb je vragen of zou je graag willen dat we over een bepaald onderwerp wat schrijven in de 
volgende nieuwsbrief, laat het ons alsjeblieft weten. Dit kan via de mail, onze website of via 
facebook.  
 
Op onze website schrijft Maaike (bijna) maandelijks een blog over ons leven in Roemenie. Je 
kan je op de blog abonneren zodat je een mail krijgt wanneer er een nieuwe blog 
verschenen is.  
 
Vriendelijke groeten, 
Hans en Maaike 
 
 

Contact met ons opnemen?  
boerenopgodsakker@outlook.com 

www.boerenopgodsakker.nl 
Tel. 0040 7 35 86 74 56 

Facebook: boerenopgodsakker 
- Voorleven - Opleiden - Uitstralen- 
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