
 
Na de winter mochten we ons  verheugen op een mooi 
voorjaar. Mooie warme dagen afgewisseld door 
vruchtbare regenbuien. We zijn blij met al dat water 
want dat heeft de grond na de droogte van vorig jaar 
wel nodig. Ook de zomer is niet verkeerd. Het is erg 
warm met af en toe een fikse regenbui. Het gras en de 
andere gewassen  groeien en de koeien lopen weer 
lekker buiten in de vallei. Een prachtig gezicht om te 
zien! 

 
Zaaizaad 
In het voorjaar hebben we wat 
zaadpakketjes van Mercy Seeds 
naar de boerderij gebracht. Hans 
en Maaike hebben ze aan een 
aantal Roemenen uitgedeeld en 
dat werd met veel enthousiasme 
ontvangen.  
Hoewel we ons niet meer richten 
op directe hulpverlening in de 
vorm van gratis verstrekken van 
kleding, eten, geld oid, zijn de 
zaden pakketten toch wel een 
hele mooie manier van 
hulpverlening. Willen ze er wat 
aan hebben, dan moeten ze er 
ook wat voor doen. Zonder 
zaaien, schoffelen en water 
geven, is het hele pakketje 
waardeloos. Mensen worden dus toch wel gestimuleerd om zelf de handen uit de 
mouwen te steken.  
Volgend jaar hopen we een grotere hoeveelheid uit te delen. Wellicht dat we er een 
vergoeding voor vragen maar daar gaan we nog over nadenken hoe we dat het beste 
in kunnen vullen.  

 
De aantrekkingskracht van Fintinele 
Met enige regelmaat hebben we mensen over de vloer die hier komen kijken of mee komen 
klussen. Elke keer valt het op dat mensen hierdoor (extra) enthousiast worden over het 
project. We kunnen hier wel heel mooi vertellen wat we allemaal doen en waarom we het 
doen. Maar uiteindelijk is het zélf beleven van de omgeving, het project, Roemenië en de 
Roemenen iets wat elke keer weer impact maakt. Gheorghe, de man die wij op de boerderij 
opvangen is daar een onderdeel van. Zwaar lichamelijk gehandicapt, moet overal mee 
geholpen worden, maar toch zo’n getuigenis! Zijn geloof in God onder deze omstandigheden 
is bijzonder indrukwekkend.  
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Mercy Seeds 
MercySeeds levert samengestelde pakketten 
groentezaden aan hulporganisaties in Europa. Met deze 
groentezaden kan een arm gezin zich zelfstandig voorzien 
van gezonde voeding, werkgelegenheid en inkomsten. 
Het doel van MercySeeds is de bestrijding van 
voedselarmoede. 
 
De zadenpakketten van MercySeeds bestaan uit 15 
verschillende soorten groentezaden van hoogwaardige 
kwaliteit. De zaden zijn met zorg geselecteerd op klimaat 
en omstandigheden in Centraal- en Oost-Europa en zijn 
door de hoge kwaliteit meerdere jaren houdbaar. De 
opbrengst van een zadenpakket is voldoende voor een 
groot gezin. 
Tekst: www.mercyseeds.nl 
 



 

 

Op de boerderij 
Naast al het landwerk en het werk bij de koeien, wat op een boerderij natuurlijk 
gewoon door gaat, zijn we druk bezig in de groepsruimte. Begin juli is het zo 
ver, dan staat de diaconale reisgroep uit Houten bij ons op de stoep. Eind 
april/begin mei en eind juni zijn er nog twee klusgroepen uit Houten geweest 
om onder andere in de groepsruimte bezig te gaan. Ze hebben een tijdelijke 
keuken ingericht in de toekomstige kaasmakerij, zijn bezig geweest in de 
koeienstal (die nu écht bijna klaar is) en hebben de groepsruimte in zoverre 
klaargemaakt dat er fatsoenlijk geslapen kan worden en dat er een badkamer 
klaar is met douche en toilet.  Het is echt heel erg mooi geworden en als het 
écht helemaal klaar is dan is het een geweldige plaats om groepen in te 

ontvangen. De DRG jeugd uit Houten was in ieder geval dik 
tevreden met hun onderkomen wat nog niet eens helemaal 
klaar was/is! 
 
In de stal zijn we weer een stukje opgeschoten. Het installeren 
van de verlichting was een hele klus, maar hij is geklaard. De stal is 50 meter lang dus 
daar ging een behoorlijk aantal meters aan kabel inzitten. Wat nu nog rest is het lassen 
van de roosters voor op de grup, de installatie van het water, het vastleggen van de 
matten, installatie van de koekettingen en het afmaken van de melkinstallatie. Er ligt 
dus nog wel werk maar het einde is in zicht! 

 

Kaasmakerij 
Met de laatste twee transporten is de kaasmakerij uitrusting aangekomen. 
Een mooi kaastobbe, kaaspers, pekelbak en een koelinstallatie. We zijn nog op 
zoek naar een paar kunststoffen kaasvormen. In het najaar hopen we de 
eerste kazen te gaan maken. We krijgen hiervoor hulp uit Nederland. Een 
vriend van Hans en Maaike kan kaasmaken en hij gaat het proces opstarten 
en een Roemeense dame opleiden. Nog niet direct heel actueel dus, maar 
wordt zeker vervolgd! 

 
 
 
 
 
 

Diaconale Reisgroep  
Last but not least nog even kort over de DRG uit 
Houten die langs geweest is. We hebben er lang 
naar toegewerkt en veel aan voorbereid. Toch 
was het wel spannend want een dergelijk grote 
groep van 29 m/v hadden we nog nooit gehad.  
Het is allemaal heel erg goed gegaan. De sfeer was 
geweldig, er is veel werk verzet en in de middagen 
hadden ze een spetterend kinderprogramma. Voor de 
belevenissen uit eerste hand verwijzen we u naar hun 
weblog: www.roemenie2012.waarbenjij.nu 
 
 
Met een vriendelijke groet van Stichting Romadopt 

 

Een bijzondere  samenloop 
Wij kregen een tip om te komen kijken naar wat spullen die gebruikt 
zouden kunnen worden op de boerderij. Die bleken niet geschikt. Al 
pratend viel ons oog op wat andere dingen, een paar grote oude 
gebouwen, etc. We lopen rond, kijken nog wat en ons werd de elektrische 
installatie aangeboden: je mag alles er uit halen. Direct een paar mensen 
opgetrommeld, schroevendraaiers, tangen en ander gereedschap 
aangevoerd en oogsten. Een feest: honderden meters kabel, 
lichtarmaturen, ventilatoren, etc. 
Inmiddels is alles overgebracht naar de boerderij en is bijna alles ook weer 
gemonteerd.  
Dit kwam wel heel erg goed uit. Maar het verhaal is nog niet af. 
Buiten lag nog een zware ijzeren kast: “Als jullie dat kunnen  gebruiken, 
neem maar mee.” 
Nog een tijdje getwijfeld in de zin van wat moeten we ermee, het is zwaar. 
Toch afgevoerd en opengemaakt. Uit de kast kwam precies datgene wat 
we nodig hadden om onze noodstroomvoorziening te installeren. Een van 
de helpers bij de electra-demontage wist te melden: “Ik weet hoe dit 
werkt, dit is mijn vak geweest.” 
Is dat niet bijzonder: tegelijk met de apparatuur wordt voorzien in de 
monteur die weet hoe het werkt. Hij heeft trouwens in Roemenie de boel 
weer in elkaar gezet en alles werkt piekfijn! 
 


