
 
De ontwikkelingen in Fintinele staan niet stil! Omdat u meeleeft met de boeren in 
Roemenië, praten we u graag bij.  
 
Voorlichting aan de boeren  
Onder de Roemeense boeren in Fintinele leven veel vragen over grond, voer of 
het vee en daarmee komen ze steeds meer naar Vacute Verde. Ze vragen om 
advies en kijken hoe Hans en Maaike het doen. En dat niet alleen, Hans en 
Maaike helpen zo nodig mee met de plaatselijke boeren. Zo is er in het najaar bij 
diverse boeren op een ‘Nederlandse’ manier voer voor de koeien gemaakt. 
 
Veel dorpelingen hebben één koe, voor hun eigen melkvoorziening.  Door de 
droogte hebben een aantal van hen te weinig voer voor de koe. Ze denken 
erover om de koe weg te doen en bij Hans en Maaike op de boerderij melk te 
gaan kopen. We gaan kijken hoe we vorm kunnen geven aan die wens uit het 
dorp om de ‘goede’ melk van Hans en Maaike te kunnen kopen. 
 
School Plus  Project 
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de sponsorloop van Jurjen voor het 
school Plus Project. Hij heeft 2000 euro bij elkaar gelopen. Jurjen bedankt voor dit 
geweldige initiatief en u als gever ook bedankt natuurlijk! Dankzij deze sponsoractie 
hebben we naast het huiswerkproject ook een kinderprogramma op kunnen zetten 
samen met Estera. Wekelijks op zaterdagochtend komen 20 jongeren naar de 
huiswerkbegeleiding; op woensdagmiddag komen 10 à 20 kinderen naar het 
kinderprogramma. Een van de vaste Roemeense begeleidsters is tijdelijk met 
zwangerschapsverlof. We bidden voor meer begeleiders en voor voldoende 
financiële middelen zodat we beide onderdelen volgend jaar kunnen voortzetten.  

 
Hoe verder met Vacuta Verde 
De zoektocht naar opvolging van Hans en Maaike heeft Cees en Thea van 
Oudenallen uit Ter Aar op ons pad gebracht. Cees en Thea hebben weinig 
“boerenervaring” maar wel een warm hart voor God en voor de (hulpbehoevende) 
mensen in Oost-Europa. Ze waren al een tijd op zoek naar een plek in Roemenië of 
Moldavië om daar de mensen te ondersteunen en Gods liefde onder hen bekend te 
maken. Het lijkt erop dat ze hun plek hebben gevonden en bruisen van de diaconale 
plannen die ze willen gaan starten.   
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Zo denken ze aan het uitbreiden van zorg maar ook een 
programma voor ouderen of een fietsenmakerij op de 
boerderij. Inmiddels wonen ze samen met Hans en 
Maaike op het erf in Fintinele. 

 
Voor Hans en Maaike is hierdoor een geheel nieuwe 
situatie ontstaan: geen nieuwe boeren maar meer 
diaconale werkers op de boerderij. Enerzijds willen ze 
graag met “hun” voorbeeldboerderij verder maar de 
scholing van de kinderen moet ook goed zijn.  
 
De afgelopen maanden hebben ze gebruikt om alle 
voor en nadelen op een rijtje te zetten en het in gebed 
bij God te brengen. Wat is de plaats waar God hen hebben wil? Begin december hebben ze hun 
besluit genomen, ze blijven. Wel is het de bedoeling dat ze woonruimte in of om Suceava gaan 
zoeken zodat de kinderen in Suceava naar school kunnen gaan. 

 
Gheorghe 
Meer mensen op de boerderij betekent voor Gheorghe ook meer aandacht en gezelligheid. En meer 
zorg! De boerderijbewoners, groot en klein, lopen regelmatig  bij hem binnen voor een praatje, een 
spelletje of hulp bij het huiswerk. Cees en Thea hebben de kamer van Gheorghe opgeknapt en proberen 
(betere) zorg voor hem te organiseren. Op zijn beurt helpt Gheorghe hen weer met het leren van de taal. 
Gheorghe is erg gelukkig met zijn plek op de boerderij! 
 
Crowd-Funding 
Achter de boerderij ligt een prachtige 
vruchtbare vallei waar de rivier Siret 
doorheen stroomt. Hans en Maaike 
huren hier al jaren grond van een Duitse 
baron. Prima grond om de koeien te 
weiden of om mais of luzerne te 
verbouwen. De Duitse baron is op 
leeftijd en wil de grond verkopen. Hij 
gunt Hans en Maaike (Vacute Verde) de 
grond. Maar de boerderij heeft 
onvoldoende in kas om deze investering 
te doen. 
 
We zijn daarom op zoek naar 
investeerders (Crowd) die kapitaal 
(funding) hebben om de grond te kopen. De grond is erg gewild ook onder Roemeense beleggers. 
Wanneer wij de grond niet kopen is dat een beperking voor de boerderij. Het gaat in totaal om 40 ha 
grond met een waarde van totaal ca. € 180.000,-. Wil je ons helpen en tegelijkertijd veilig beleggen, 
of heb je misschien andere ideeën over hoe deze grond te financieren neem dan contact op met Jan 
Bakker (jtbakker@filternet.nl).  
 
Met vriendelijke groet,, 
Hans & Maaike, Mathias, Judith, Rowan 
Cees en Thea 
Ruud, Koos, Liesbeth, Jan, 

Financiële uitdaging 
U weet wellicht uit eerdere nieuwsbrieven dat 
Stichting Romadopt al heel lang de wens heeft 
diaconale projecten te ontwikkelen voor de 
bevolking van Fintinele en omgeving, naast de 
plattelandsontwikkeling die al langer gaande is. 
Met de komst van Cees en Thea kan die wens in 
vervulling gaan! Maar twéé in plaats van één 
echtpaar op de boerderij is financieel nog wel een 
uitdaging. De begroting is nog niet helemaal rond. 
We hopen met uw bijdragen dit voor elkaar te 
krijgen.  
 


