
Boeren op Gods akker is een project van de 
stichting Romadopt uit Schalkwijk. Doelstelling is 
om in Noord-Oost Roemenië een bijdrage te 
leveren aan de (agrarische) ontwikkeling van het 
platteland in het plaatsje Fintinele. Daarnaast 
willen we een stukje van Gods liefde uitstralen 
naar de mensen in onze omgeving.  
Dit doen wij door landbouwvoorlichting te geven 
op onze boerderij in Fintinele en het organiseren 
van zomerprojecten voor kinderen uit het dorp. 
Ook bieden we onderdak aan Gheorghe,een jonge 
Roemeen met een lichamelijke beperking. 
De boerderij is uitstekend geschikt voor 
werkvakanties voor groepen of individuele 
personen.  
 
Hans en Maaike  wonen met  hun drie kinderen op 
de boerderij en zijn verantwoordelijk voor de 
dagelijkse leiding.  Gasten worden door hen 
ontvangen en begeleid.  

 

 
Ouder en kind werkvakantie 
Je kunt als ouder samen met je kind op 
werkvakantie bij ons.  Het is gezellig en leerzaam is 
om in een totaal andere omgeving samen aan de 
slag te gaan. Je leert elkaar op een andere manier 
kennen dan in het normale dagelijkse leven. Onder 
het klussen, maar ook in de vrije tijd is er is 
voldoende tijd om met elkaar te praten. En dat 
alles in een omgeving die zo anders is dan het 
nette, opgeruimde Nederland.  

 
Activiteiten 
Je kunt je verblijf op de boerderij voor een groot 
deel zelf invulling geven. We hebben geen 
standaardprogramma, maar willen aansluiten 

bij de interesses en talenten van onze bezoekers.  
Het is mogelijk om heel verschillende taken te 
doen. Variërend van meehelpen op het land, 
klussen in de stal, tot diverse klusjes in en rond het 
huis en de gastenverblijven. 
 
Accommodatie 
We beschikken over enkele gastenkamers waarin 
plaats is voor maximaal elf personen.  Tijdens een 
verblijf leef je mee in  het gezin van Hans en 
Maaike. Er wordt gezamenlijk gegeten en er is 
voldoende tijd om te kunnen praten over het 
werken en leven in 
Roemenië. 
 
 
 

“Samen klussen met mijn pa. Eerst wist ik niet of ik dat 
wel zag zitten. Best wel primitief en een hele week geen 
internet, dacht ik. Ik was ook nog nooit aan die kant van 
Europa geweest. Het was supergezellig om samen met 
een groep klussen te doen die ik thuis nooit doe. We 
hebben daar echt iets tastbaars achtergelaten. Ik ben nu 
ook benieuwd om te horen hoe het daar verder gaat.”  
“De markt bezoeken vond ik ook echt leuk. Je kon daar 
gewoon een varken kopen. En ze hebben daar een 
speciale parkeerplaats voor paard-en-wagens.” 
Eva, 14 jaar 



Vrije tijd 
Naast al het werken, is er natuurlijk ook alle tijd 
voor ontspanning. Een rondrit in een traditionele 
caruta (paard en wagen), een BBQ, een bezoek aan 
de stad Suceava, het bezichtigen van een van de 
vele beroemde kloosters of kamperen in de 
Karpaten behoren tot één van de vele 
mogelijkheden.  
Het is mogelijk om in Suceava een auto te huren 
en de omgeving te verkennen.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Kosten 
Doordat Stichting Romadopt voor een deel werkt 
met vrijwilligers, hoeven wij geen overheadkosten 
te berekenen. Je betaalt alleen voor de reis, het 
eten, de eventuele verzekering en de uitstapjes. 
Het verblijf kun je dus net zo goedkoop of duur 
maken als je zelf wilt. 
 
De verblijfskosten op de boerderij zijn €5  per 
persoon per dag. 
 
 

Informatie 
Voor meer informatie:     
 
Ruud Versluis, penningmeester van de Stichting 
Romadopt 
 
T. (030) 60 12 14 6 
E. ruudversluis.5@ziggo.nl 
 
Of kijk op: 
www.boerenopgodsakker.nl 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen klussen met mijn dochter 
“Door mijn zoon ben ik overgehaald om mee te 
doen. Hij was zo enthousiast. De groep kende elkaar 
helemaal niet van tevoren. We hebben er echt iets 
moois van gemaakt met een hele positieve sfeer. 
Iedereen droeg bij wat hij kon. Die meiden werkten 
keihard en vonden het heel niet erg wat extra’s te 
doen. Dat werkt toch anders dan thuis.  
Onze hulp is echt gewaardeerd. Verder vond ik het 
stoer om met een bus door Roemenie te rijden.” 
Jolanda  


