
 
Op de valreep van 2012 nog een nieuwsbrief. Aan het einde van het jaar is het goed 
om achterom te kijken en te zien wat er allemaal gedaan is, maar ook om vooruit te 
kijken, plannen te maken voor het nieuwe jaar en deze te delen met u als betrokkene. 

 
De boerderij 
In 2012 heeft de boerderij een grote sprong vooruit 
gemaakt met het in gebruik nemen van een nieuw 
onderkomen voor de koeien. Met een maximum aan 
voorbereiding en een minimum aan kosten is het 
gelukt de koeien in een prachtig verbouwde stal te 
huisvesten. Dit is voor het welzijn van de koeien een 
hele verbetering. Ze hebben veel meer licht, lucht en 
een mooi strooisel bed om in te liggen. En voor de 
medewerkers is het prettiger en minder zwaar werken in de nieuwe stal. Melken, 
voeren, schoonhouden van de stal, het is er allemaal op vooruit gegaan.  
De verzorging van het vee gaat nu veel efficiënter zodat er tijd vrij komt om andere 
projecten op te pakken. Op de boerderij ontvangen wij veel gasten uit Nederland en 
uit Roemenië. Wij willen de mogelijkheden hiervoor uitbreiden, zodat we meer gasten 
kunnen ontvangen en ook voor langere periodes. De oude stallen, die door de 
verhuizing van de koeien zijn vrijgekomen, gaan we verbouwen tot gastenverblijven.  
Per 1 december heeft de boerderij een naam gekregen: Vacuta Verde, (Groene Koe). 
Een naam met betekenis. We willen naar de omgeving van Fintinele duidelijk maken 
dat we niet ‘gewoon’ melk produceren maar dat we op een duurzame manier 
landbouw bedrijven met oog voor het welzijn van mens en dier en respectvol omgaan 
met onze leefomgeving en de grond die we in beheer hebben.  Zo laten we zien hoe 
wij om willen gaan met Gods schepping. 

 
Het dorp 
Fintinele kijkt inmiddels elke schoolvakantie uit naar de komst van de vele jonge 
gasten uit Nederland. Ze weten dat er dan van alles staat te gebeuren. Zo was er deze 
zomer een prachtig programma voor de jeugd, verzorgd door de Diaconale Jongeren 
reisgroep van de Nederlands Gereformeerde kerk uit Houten. De jongeren uit de 
omgeving werden op allerlei manieren vermaakt, maar kregen ook een boodschap 
van liefde en hoop mee. Ook in de herfstvakantie waren er weer Nederlandse jongeren 
aanwezig om iets voor de jeugd van het dorp te doen.  
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Het is geweldig om te zien dat er door al deze aandacht en liefde van ‘vreemden’ voor de jeugd uit 
Fintinele, steeds meer mensen uit het dorp zelf bij ons project betrokken raken. Ze werken mee door 
bijvoorbeeld te tolken, maar ook denken ze mee over wat er voor de jeugd van het dorp georganiseerd 
kan worden. Ze voelen zich betrokken bij het wel en wee van deze jongeren en zoeken manieren om ze 
te ontmoeten en te begeleiden in een soort naschoolse opvang. We voelen ons als bestuur enorm 
gezegend dat deze dingen gebeuren rondom de boerderij. We hebben een prachtige zaal waar we de 
jeugd op kunnen vangen en we hebben nu de eerste Roemenen erbij 
betrokken om iets te laten zien van de liefde van God aan hun 
dorpsgenoten. Geweldig om dit werk zo te zien groeien.  

 
Plannen voor 2013 
Er zijn volop plannen voor 2013. Zo gaan we in het voorjaar een officiële 
opening organiseren van “Vacuta Verde”. De burgemeester mag 
natuurlijk het lintje doorknippen. Maar veel belangrijker is dat we de 
buren, boeren uit de omgeving en dorpsgenoten, bij ons op het erf 
kunnen ontvangen. Iedereen mag komen kijken hoe wij omgaan met 
personeel, dieren en grond.  
Ook leeft het plan om tot samenwerking te komen met de plaatselijke 
boeren. We vragen hen het voer voor onze koeien te telen tegen een 
gegarandeerde prijs. Ze krijgen tevens advies hoe ze dat op een ‘groene’ 
manier kunnen doen. Zo kunnen we bijdragen aan werk en inkomen 
voor het dorp en hopen we hiermee voldoende voer te krijgen voor onze groeiende veestapel.  
Daarnaast stellen we ons tot doel om voor 2013 weer meerdere weken een programma neer te zetten 
voor de jeugd van Fintinele. 
Verder bestaat de wens om met een kleine groep christenen uit het dorp regelmatig bij elkaar te komen 
om elkaar beter te leren kennen, te ontdekken wat God in ieders leven doet, elkaar te bemoedigen en te 
helpen. Hans en Maaike willen het komende jaar een begin maken met maandelijkse ontmoetingen in 
de gemeenschapsruimte op de boerderij.  
Het is bijzonder om te zien hoe ideeën en plannen ontstaan en zich uitrollen op en rondom de boerderij. 
De boerderij geeft werk voor ons personeel en indirect werk voor de boeren uit het dorp, en het is een 
centrum voor jeugdactiviteiten, scholing voor onze contractboeren, maar ook een veilige plek om elkaar 
te ontmoeten. 
We voelen ons als bestuur en als diaconale boer en boerin erg gezegend in wat er tot nu toe bereikt is. 

We zien ook dat we meer kunnen doen en dat willen we ook graag. 
We willen u vragen om met ons mee te bidden voor kansen en 
mogelijkheden. Misschien kunt u eens bijdragen met een 
(werk)bezoek aan de Groene Koe. Maar we willen u ook vragen om 
een (extra) financiële bijdrage. Heel veel is goed gegaan in het 
afgelopen jaar maar er was ook tegenslag. Door de droogte van dit 
jaar hebben we niet genoeg voer voor onze koeien en de 
melkopbrengst is nog niet genoeg om alle kosten van de nodige 
voeraankopen te dekken. 
 
 
Uw bijdrage door middel van meeleven, gebed en financiën zijn 
onmisbaar om de Groene Koe te doen groeien en bloeien. Hartelijk 
dank daarvoor. 

 
Hartelijke groeten, 
 
Het bestuur van stichting Romadopt, Ruud, Koos, Liesbeth en Jan 
Vacuta Verde, Hans, Maaike en de kinderen 

 

Verzoek 
Het budget voor onderhoud van ons 
boerengezin komt uit de inkomsten van de 
boerderij. Om onze diaconale doelen te 
kunnen realiseren en om de nodige 
ontwikkeling van het bedrijf door te kunnen 
zetten, hebben wij € 10.000,- nodig. Wilt u 
hieraan bijdragen? Natuurlijk gaan we ook bij 
andere fondsen aankloppen. Maar we weten 
dat de vriendenkring van “Vacuta Verde” tot 
veel in staat is. Heel erg aanbevolen om dit 
project te sponsoren met een extra gift! 


