
Boeren op Gods akker 
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.  

 
 

 
Waarom op werkvakantie? 
Omdat het  erg gezellig en leerzaam is om met een 
groep mensen een gezamenlijk doel te hebben. 
Het is een unieke kans om eens in het dagelijkse 
leven te kunnen kijken van de Roemenen op het 
platteland. Roemenie is dan wel een Europees land 
en niet eens heel erg ver weg, maar toch al zo 
anders als het vertrouwde Nederland.  
 
 
 
Activiteiten 
In de zomer kan er 4 of 5 dagen per week een 
ochtend of middag programma voor de kinderen 
uit het dorp gedaan worden. Sport en spel, 
gecombineerd met een stukje evangelisatie. Het is 
helemaal afhankelijk van de interesses en de 
capaciteiten van de groep hoe dit ingevuld wordt. 
We hebben hier geen standaard format voor.  
Verder zijn er diverse werkzaamheden op de 
boerderij. Variërend van het werk 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 15 personen. In 2013 
hopen we een speciaal gastenverblijf afgerond te 
hebben waarin plaats is voor nog eens 16 tot 20  
personen.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Vrije tijd 
Naast al het werken, is er voldoende tijd voor 
ontspanning. Een rondrit in een traditionele caruta 
(paard en wagen), BBQ, bezoek aan de stad 
Suceava of kamperen in de Karpaten behoren tot 
een van de vele mogelijkheden.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Kosten 
Doordat de stichting Romadopt klein en 
overzichtelijk is, brengen wij geen overhead 
kosten in rekening. De kosten van een 
werkvakantie zijn; de reis, het eten, eventuele 
verzekering, kosten voor het kinderwerk  en de 
uitstapjes. En dat kan je zo goedkoop of duur 
maken als je zelf wilt.  
Als de groep door middel van acties geld inzamelt  
en daar van (een deel) aan het project “Boeren op 
Gods akker doneert, zijn we daar uiteraard erg blij 
mee.  Hiermee kunnen wij ons project weer verder 
ontwikkelen. Maar we willen benadrukken dat dit 
niet verplicht is! 
 
 

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 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
                   
               
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
           
 


