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In Nederland wordt al weken uitgekeken naar het voorjaar. Dit is in Roemenië 
niet anders, ook daar wil iedereen weer van het voorjaar genieten en het sociale 
leven, dat zich op straat afspeelt, hervatten. Na een verlofperiode van enkele 
weken zijn Hans en Maaike terug in Roemenië om met nieuwe energie de draad 
weer op te pakken. 

 

Winter in Fintinele 
Dit jaar waren de temperaturen niet extreem laag maar is er wel veel sneeuw 
gevallen. De sneeuw gaat vaak verwaaien en geeft enorme sneeuwduinen tot 
soms wel twee meter hoog. Gelukkig bleef de overlast voor de boerderij beperkt, 
de stuifsneeuw kwam niet hoger dan een meter. Wel is door harde wind de 
stroom voor langere tijd uitgevallen en leek het erop dat de watervoorziening 
gevaar zou lopen. Gelukkig was de stroom weer op tijd hersteld. Het vee heeft de 
winter prima doorstaan in de nieuwe stal. 
 

Het verlof 
Begin februari waren Hans 
en Maaike met hun kinderen 
voor verlof terug op 
Nederlandse bodem. Er was 
tijd om met familie en 
vrienden door te brengen en 
te ontspannen. Maar 
daarnaast was er veel te 
regelen en te vergaderen. Op 
23 februari konden familie, 
vrienden en 
belangstellenden Hans en 
Maaike ontmoeten in De 
Lichtboog in Houten.  
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Verzoek 
Zin om je verlof eens anders in te vullen? Er zijn 
fantastische mogelijkheden voor gezinnen, groepen, 
ouder-en-kind en alleenstaanden om naar Fintinele te 
gaan. Je doet een onvergetelijke ervaring op met de 
bewoners van het dorp, met Hans en Maaike, met 
Gheorge, of met het knuffelen en verzorgen van de 
kalfjes op de boerderij. Er is van alles mogelijk. We zijn 
nog op zoek naar enthousiastelingen. Denk er over na, 
zeg het voort en maak jezelf of anderen warm voor 
deze kans. Mocht je je willen aanmelden of meer 
informatie willen hebben dan kun je een mailtje sturen 
aan Koos Scholtens (koos.scholtens@filternet.nl) of 
schrijven naar het adres in het colofon. 

Stichting  
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Ongeveer 70 mensen zijn gekomen voor een weerzien of een eerste kennismaking met Hans en 
Maaike. Op deze geslaagde middag werd een afwisselend programma ingevuld door: 

 een enthousiaste jongere die zijn bezoekervaring van het afgelopen jaar wilde vertellen 

 een ouder met een prachtig verhaal over een ouder/kind-werkvakantie die hij met zijn 
zoon in de zomer heeft gedaan:  een goede investering in de ouder-kind relatie, maar ook 
buitengewoon waardevol voor de rol van ‘Boeren op Gods Akker’ in het dorp 

 een praktisch pastoraal werker die zijn hart verloren heeft in Fintinele. Naast het 
praktische werk zijn er waardevolle relaties gelegd met de dorpsbewoners. “Boeren” is 
niet het belangrijkste, maar “er zijn” voor de mensen, dat maakt het verschil 

 en natuurlijk Hans en Maaike met de laatste ontwikkelingen in Fintinele, hun rol in het 
dorp en de groei van het project rondom boerderij ’De Groene Koe’. 

Voor Hans en Maaike was het heel verrassend dat Fintinele ook een beetje aanwezig was op de 
bijeenkomst. Via een videoboodschap vertelden een aantal dorpsgenoten wat zij vinden van (het 
werk van) Hans en Maaike aldaar. We hoorden prachtige woorden van mensen die via Hans en 
Maaike en hun werk iets ervaren van Gods aanwezigheid en liefde en zien wat een leven met 
Hem inhoudt. Daarbij werden de volgende woorden vaak genoemd: eerlijk, oprecht, betrouwbaar 
en een voorbeeld voor jonge mensen. We zijn dankbaar dat we zo mogen zien hoe God aan het 
werk is via dit boerengezin en -bedrijf. Heel bemoedigend voor Hans en Maaike en alle 
betrokkenen. 

 
Medewerkers passen op de boerderij  
Tijdens het verlof van Hans en Maaike heeft het personeel zich prima gered op de boerderij. Zo af 
en toe was er telefonisch contact om op de hoogte te blijven. We zijn blij dat Hans en Maaike 
betrouwbaar personeel hebben. Ook door het stellen van vertrouwen in elkaar, geven we een 
voorbeeld voor het dorp. 
 

 

Zomer in zicht 
Afgelopen jaar is er veel bezoek geweest 
in Fintinele met programma’s voor de 
jeugd, variërend van sport en spel tot 
een verdiepend gesprek en Engelse les. 
Veel konden we het dorp aanbieden. De 
Roemeense jongeren kijken er al weer 
naar uit wat er de komende zomer staat 
te gebeuren in Fintinele. Gelukkig 
hebben enkelen zich al aangemeld om 
een paar weken te werken en te 

recreëren op de boerderij en activiteiten te ontplooien voor het dorp. Maar we willen graag meer 
aanmeldingen zodat we gedurende een lange periode iets voor het dorp kunnen doen. 

 

Uw bijdrage door middel van meeleven, gebed en financiën zijn onmisbaar om het project 
‘Boeren op Gods akker’ te doen groeien en bloeien. Hartelijk dank daarvoor. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Het bestuur van stichting Romadopt; Ruud, Koos, Liesbeth en Jan 
Vacuta Verde; Hans & Maaike, Mathias, Judith en Rowan 

Pasen 
Tussen Pasen in Nederland en in Roemenië zit dit jaar een 
behoorlijk verschil. In Nederland wordt de Roomse kalender 
aangehouden, in Roemenië de Orthodoxe. Dit jaar valt Pasen op 
5 mei. Ruim een maand later dan in Nederland. Pasen is een 
belangrijke feestdag, nog belangrijker dan het kerstfeest. 
Officieel gaat er een vastenperiode aan vooraf. Maar lang niet 
iedereen houdt zich er aan. Vasten betekent namelijk ook geen 
alcohol en dat is voor sommige mensen hier een behoorlijke 
opgave.   


