
 
Naast alle seizoensgebonden activiteiten als zaaien en het oogsten van de eerste 
snede luzerne, gebeurt er van alles op en rond de boerderij in Fintinele. Wij vertellen 
u er graag wat van.  
 
Voorlichting aan d e bo eren  
Hans en Maaike hebben in de groepsruimte van de boerderij een groep van zo’n 
30 boeren uit de omgeving mogen ontvangen. De melkfabriek waar ook Hans en 
Maaike hun melk aan leveren, heeft daar een informatie bijeenkomst 
georganiseerd voor de aangesloten melkveehouders. Dit was een mooie 
gelegenheid voor Hans en Maaike hun collega boeren rond te leiden op hun 
bedrijf en hen te vertellen over hun manier van werken. Dat deze boeren wat 
van hen willen en kunnen leren werd wel duidelijk. Op deze bijeenkomst kregen 
Hans en Maaike een pluim (een extra premie) uitgereikt van de melkfabriek voor 
de zeer goede kwaliteit van hun melk! 
 
School Plus Proj ect 
In de laatste nieuwsbrief vertelden wij u over de zaterdagse 
huiswerkbegeleiding voor de Roemeense jongeren die is 
opgezet door Estera Potop. In de groepsruimte van de 
boerderij worden de kinderen met hun huiswerk geholpen 
door een aantal vrijwilligers onder leiding van Estera. De 
kinderen komen trouw en op school blijkt dat deze kinderen 
beter presteren. Daarmee vergroten zij hun kansen voor de 
toekomst. Het initiatief blijkt in een grote behoefte te 
voorzien! 
Lopend vanuit de wijde omgeving van Fintinele komen er nu 
wekelijks zo’n 20 kinderen naar de huiswerkbegeleiding en 
hun aantal groeit nog steeds. Er is inmiddels behoefte aan 
meer vrijwilligers en meer lesmateriaal. 
 
Gheorghe 
Doordat Gheorghe nu ook internet heeft en zijn mail kan lezen en beantwoorden 
zijn velen met hem ‘verbonden’. Hierdoor raakt Gheorghe steeds nauwer betrokken 
bij alles wat speelt op de boerderij en  levert hieraan een onmisbare bijdrage 
middels gebed. We zijn hier erg blij mee.  
Wilt u persoonlijk contact met Gheorghe? Hij is te mailen op 
gheorghe.frumusanu@gmail.com en te skypen met gheorgheonskype. 
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Sponsorac tie Jurj en 
Geïnspireerd door de inzet van 
Estera en de andere 
vrijwilligers, heeft Jurjen 
Procee uit Houten ten bate 
van het School Plus Project een 
sponsoractie op touw gezet. 
Op zondag 7 juni loopt Jurjen 
de halve marathon (21 km) in 
Amersfoort, speciaal om 
aandacht en geld te vragen 
voor dit project.  
 
Wij zijn heel blij met dit initiatief van Jurjen! Wij hopen dat u gehoor geeft aan zijn oproep. Uw gift 
kan naar NL80 INGB 0009 5902 31 t.n.v. Stichting Romadopt te Schalkwijk, onder vermelding van 
‘sponsoractie Jurjen’.  Alvast dank voor uw bijdrage!  
Wij als medewerkers en bestuur van de boerderij in Fintinele wensen Jurjen heel veel succes! U kunt 
Jurjen uw toezegging laten weten door een mail te sturen aan: j.procee@solcon.nl 
 
Zin in een werkvakanti e op d e bo erderij  ? 
Ook deze zomer kunnen gezinnen, ouder/kind-combinaties, groepen in welke samenstelling dan ook 
of losse avonturiers, een tijdje op het Roemeense platteland doorbrengen. Bij Boeren op Gods Akker 
is altijd plek voor actieve mensen die mee willen helpen op de boerderij en/of een zomerprogramma 
voor de plaatselijke schooljeugd willen organiseren samen met Estera in het School Plus Project. Er 
ligt altijd werk te wachten, maar de omgeving verkennen is ook interessant. Wil je wat meer weten 
over de mogelijkheden? Kijk eens op de site www.romadopt.nl of stel je vraag door een E-mail te 
sturen aan info@romadopt.nl 
 
Landbouwo ntwikkeling 
In het vroege voorjaar mochten we Everhard, een student van bijbelschool ‘de Wittenberg’ en 
boerenzoon, als stagiair op de boerderij verwelkomen. Everhard wilde graag in de praktijk zien hoe 
een agrarisch bedrijf gecombineerd kan worden met ontwikkelings- c.q. zendingswerk. Samen met 
Hans heeft hij verschillende projecten van bekende en minder bekende christelijke 
hulpverleningsorganisaties bezocht. In de omgeving van Fintinele en in Moldavië. Het was inspirerend 
en verhelderend om bij collega organisaties te zien hoe zij werken en hun best doen om de 
(boeren)bevolking te helpen. Zij op hun beurt waren erg enthousiast over onze kennis en de manier 
waarop wij dat toepassen in de Oost-Europese situatie. Ze zouden graag een aantal boeren naar ons 
toe willen sturen voor training en onderwijs. We zijn erg benieuwd waar deze nieuwe contacten toe 
gaan leiden! 
 
Opvolging Hans en Maaike 
In een volgende nieuwsbrief hopen wij u iets te kunnen vertellen over de stand van zaken rond de 
opvolging van Hans en Maaike.  
 
 
Hartelijke groeten, 
Het bestuur van stichting Romadopt; Ruud, Koos, Liesbeth en Jan 
Vacuta Verde; Hans & Maaike, Mathias, Judith en Rowan 

Jurjen: 
“Met mijn sponsorloop wil ik Estera en haar team 
een hart onder de riem te steken. Ik wil 2100 euro 
ophalen. Van dit geld kunnen boeken, schriften, 
pennen en andere leermaterialen worden gekocht. 
Maar daarnaast kunnen we Estera en haar team 
een vrijwilligersvergoeding geven. Dat is zeer 
welkom omdat de inkomsten in Roemenië erg 
matig zijn. Moedig je mij aan voor de halve 
marathon en sponsor je het School Plus Project? 
Sponsor me met een bedrag van bijvoorbeeld € 21, 
€ 42, € 84 of  € 105.” 
 


