
 

Na een drukke zomer en herfst kunnen we terug kijken op een groeizaam seizoen 
waarbij we gelukkig veel voer voor de koeien hebben kunnen oogsten met hulp 
van onze Roemeense dorpsboeren. In de komende winter hopen we dat de 
koeien het voer om kunnen zetten in veel melk zodat we de inkomsten van de 
boerderij op orde kunnen brengen. Deze zomer heeft een eerste georganiseerde 
ontmoeting met dorpsgenoten plaatsgevonden op de boerderij  en hebben 
gasten een kinderprogramma kunnen verzorgen voor de jongeren van Fintinele.  

 

Dit jaar is qua opbrengsten een geweldig gezegend jaar geweest. Er is voldoende 
regen geweest zodat de gewassen goed konden groeien. Het resultaat; een grote 
bult snijmaïs, luzernekuil, hooi, stro en maïskolven in de schuur. Een veel betere 
situatie in vergelijking met vorig jaar. Toen was de oogst ronduit slecht en dat 
hebben we goed in de portemonnee gevoeld. Helaas hebben we wat koeien 
moeten verkopen vanwege te weinig voer en gebrek aan geld. Uiteraard hadden 
we liever geïnvesteerd in het door ontwikkelen van de boerderij en het 
ontwikkelingswerk.  
 
Dit jaar hebben we de dorpsboeren van Fintinele voor het eerst bewust ingezet 
bij  het zaaien, verzorgen en oogsten van de gewassen. Het is een bijzondere 
ervaring geworden. In plaats van  werkgever met personeel dat het landwerk 
doet, zijn we opdrachtgever geworden. Dat legt de verantwoordelijkheid van het 
werk meer bij de uitvoerder. Daarnaast hebben we lokale kennis kunnen 
combineren met Hollandse 
inzichten. Een prachtig doel 
wat we konden bereiken. 
Resultaten van dit alles, goede 
opbrengsten voor de Groene 
Koe, inkomsten voor de 
dorpsboeren en een mooi 
gesprek met de dorpelingen, 
dat maakt nu net het verschil! 
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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 extra gelden nodig. Wilt u hieraan 
bijdragen? Van harte aanbevolen! 

Stichting  
Romadopt 

 

Postadres: 
Provincialeweg 29 

3998 JG Schalkwijk 
Tel: 030-6012146 

 

Mail: 
ruudversluis.5@ziggo.nl 

 

Bankrekening: 
9590231 

Tnv 
Stichting Romadopt 

 
www.boerenopgodsakker.nl 

 

 

http://www.boerenopgodsakker.nl/


 

 

Ontmoeting met dorpsgenoten 
De eerste ontmoeting tussen Hans en Maaike en een groep dorpsgenoten is een feit. Begin juli is 
op een zondag bij prachtig weer een gezamenlijke maaltijd gehouden met zo’n dertig inwoners 
uit Fintinele en Hans en Maaike met hun gezin. Ook Dan Ly, evangelist uit Houten, was daarbij 
aanwezig. Vele gezinnen zijn op  de uitnodiging afgekomen, ook Gheorghe, onze op de boerderij 
wonende gehandicapte broeder, kon daarbij aanwezig zijn. Voor velen een prachtige gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten, maar ook om elkaar te bemoedigen, samen te bidden en te zingen. Ook 
dat maakt het verschil. We willen vaker dit soort bijeenkomsten organiseren. Prachtig dat de 
boerderij de ruimte en de mogelijkheden biedt om dit te doen. 
 

 
Naast de familie Van Rhee zijn er nog diverse bezoekers geweest die voor de boerderij maar 
vooral ook voor het dorp en haar dorpsgenoten wat “ licht” hebben kunnen brengen door 
ontmoetingen voor jongeren of ouderen op en rond de boerderij te houden.  
Wilt u meer weten, stel gerust uw vragen aan het bestuur. Wij houden ons zeer aanbevolen voor 
uw bijdrage door middel van meeleven, gebed en financiën,  om het project ‘Boeren op Gods 
akker’ te doen groeien en bloeien. Hartelijk dank daarvoor. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Het bestuur van stichting Romadopt; Ruud Versluis, Koos Scholtens, Liesbeth Lapajian en Jan Bakker 
Vacuta Verde; Hans & Maaike, Mathias, Judith en Rowan. 

 

Ervaringen familie van Rhee uit Houten 
Afgelopen februari waren wij, Gertrude en Gertjan van Rhee samen met onze kinderen Laura 
(16) Roos (13) en Pieter (11), als gezin aanwezig bij de presentatie van stichting Romadopt in De 
Lichtboog over het project “Boeren op Gods akker”. Hans en Maaike en hun kinderen waren  er 
zelf ook en zij vertelden over hun wonen en werken in Roemenië. Ook waren er boeiende 
verhalen van mensen die in Fintinele op (werk-) bezoek zijn geweest. Onze kinderen wilden 
graag  helpen bij het verzorgen van de kalfjes en andere beesten. Het leek ons een mooie manier 
om de zomervakantie eens heel anders te besteden en om kennis te maken met een niet-
westers land.  
We voegden de daad bij het woord en zijn in juli 10 dagen te gast geweest op de boerderij. De 
reis met vliegtuig, trein en het laatste stuk met paard en wagen was al een belevenis op zich. We 
hebben in veel opzichten een goede en indrukwekkende tijd beleefd met elkaar. Onze gezinnen 
klikten heel goed. We hebben lekker meegedraaid met Hans en Maaike en hun kids en veel 
gezelligheid aan elkaar beleefd.  
Naast diverse klusjes in en rond huis hebben we 3 keer een ochtend georganiseerd voor de 
kindertjes uit het dorp (spel, knutselen, Engelse les, zingen, Bijbelverhaal).  We hebben lokale 
mensen ontmoet (o.a. Gheorghe!) en echt een indruk van het Roemeense leven gekregen. 
Daarbij mag de markt in Veresti niet ongenoemd blijven! Volgens mij is Fintinele een teken van 
hoop in een omgeving waar op veel plekken duisternis heerst! Hartelijke aanbevolen! 
 
De indruk van onze dochter Laura: “Ik vond het heel erg leuk op de werkboerderij van Hans en 
Maaike. Vooral omdat er altijd wel iets te doen is. Als er geen nuttig klusje is (onkruid wieden, 
koeien voeren, kippen doen, strobalen omdraaien, gras maaien etc.) dan kan je alsnog naar de 
koeien of rond kijken op het erf met Mathias, Judith en Rowan of binnen samen iets doen. En je 
kunt ook (zoals wij hebben gedaan) met de auto een tochtje door de bergen maken. En niet te 
vergeten de kinderprogramma’s!  Maar je kunt het beste beleven als je gewoon gaat!”  


