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Doelstelling 
Stichting Romadopt heeft als doel: de verbetering van de geestelijke, sociale en economische 

situatie van individuen en groepen in het dorp Fintinele, N.O. Roemenie. Zij wil dit realiseren 

door het exploiteren van een boerderij om daarmee inkomsten te verwerven die ten dienste 

van haar doelstellingen kunnen worden ingezet. 

De boerderij is op zich al een bron van kennis voor de omgeving, niet alleen agrarisch maar 

ook een plek waar ethisch handelen wordt beleden en toegepast en aandacht wordt besteed 

aan zorg voor mens, dier en milieu. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan kinderen (aanvullende scholing, zomeractiviteiten), 

zorg voor het dorp (individuele hulpverlening) en de zorg voor de zwakken (gehandicapte 

bewoner van de boerderij). 

 

De bestuursleden ontvangen geen beloning uit de stichting. 

 

Activiteiten 2015 
Algemeen 

In 2015 is verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in Roemenië subsidie te 

verkrijgen. 

Een factor die deze mogelijkheden beperkt is dat een afzonderlijke entiteit eigenaar is van de 

gebouwen en in een andere entiteit het boerenbedrijf wordt uitgeoefend. 

Daarom zijn in 2015 stappen genomen een afzonderlijke (Roemeense) stichting op te richten 

voor de sociale activiteiten. Daarna kunnen de gebouwen worden overgedragen aan de entiteit 

waar de betreffende activiteit in plaatsvindt. (agrarisch en sociaal). 

 

Agrarische activiteiten 

De in 2013 ingezette verbetering en vereenvoudiging van het bouwplan is in 2014 voortgezet. 

Een van de gevolgen was dat er in 2014 voldoende veevoer kon worden verbouwd en dat de 

hoeveelheid veevoer ruim voldoende was om de winter mee door te komen.  

Het aantal melkkoeien nam toe van 24 stuks naar 28 stuks.  

Daarnaast gaf  de totale melkproduktie een lichte stijging te zien. 

De oogst van 2015 viel bij sommige gewassen (korrelmais) tegen als gevolg van de droogte, 

daarentegen was de oogst van Luzerne veel beter dan vorige jaren. 

Een nadere ontwikkeling is een proef die in 2015 is uitgevoerd met zgn Covercrops. 

Dit is een methodiek om de grond tegen uitdrogen en erosie te beschermen, onkruid te 

voorkomen,  meer met groenbemesting te werken en in het algemeen een vorm van duurzame 

landbouw te bereiken. In 2015 zijn vrijwel geen herbiciden meer gebruikt. 

 

Meer en meer kunnen wij met de boerderij andere vormen van landbouw en veeteelt 

demonstreren die met name zijn gericht op duurzaamheid en die tegelijk ook voordelen 

opleveren voor de lokale bevolking.  

Behalve een inkomstenbron begint de boerderij meer en meer ook een middel te worden 

waarmee wij de lokale bevolking alternatieven kunnen aanbieden voor de traditionele manier 

van landbouw beoefenen. In de afgelopen jaren merken wij dat steeds meer agrariërs uit de 

omgeving de boerderij weten te vinden voor advies. 

 

 

 



 

 

Bouwactiviteiten 

De  veestal onderging in 2014 en 2015 verdere aanpassingen, deze aanpassingen worden 

grotendeels met eigen personeel uitgevoerd.  

De laadplaats voor mest is inmiddels afgerond. Omdat de aanpassingen van de veestal vrij 

omvangrijk zijn gaan deze werkzaamheden nog steeds door. 

 

 

Sociale activiteiten 

Kees en Thea 

Zoals in het jaarverslag 2014 gemeld hebben wij in de zoektocht naar de opvolging van Hans 

en Maaike, Kees en Thea ontmoet. Zoals het ons toen voor ogen stond. 

Kees en Thea zijn een paar maanden in Fintinele geweest en hebben te kennen gegeven dat zij 

de uitdaging aan gaan. 

Ondertussen hebben Hans en Maaike aangegeven dat zij voorlopig op de boerderij willen 

blijven wonen om het agrarische deel verder uit te bouwen. 

Heel bijzonder, wij zoeken naar opvolgers, maar het worden aanvullers. Elk met hun eigen 

aandachtsgebied en focus. 

Deze opzet lost aan de ene kant heel veel vragen en problemen op, maar aan de andere kant 

komen er weer nieuwe uitdagingen: huisvesting, inkomens, samen dingen doen. 

Niet altijd gemakkelijk en het heeft tijd nodig om deze nieuwe en onverwachte opzet  

een kans te geven om het tot een soepel lopend geheel te maken. 

 

Huiswerkbegeleiding 

Het in 2014 opgestarte programma voor huiswerkbegeleiding is in 2015 verder uitgebouwd: 

behalve op zaterdag zijn er nu ook op woensdagmiddag activiteiten. De zaterdag is 

gereserveerd voor serieuze huiswerkbegeleiding, op woensdag is er ruimte voor creativiteit: 

plakken, knippen, schilderen, etc. Beide programmadelen worden heel trouw bezocht.  

Het geven van aandacht aan ieder kind is heel waardevol. Dikwijls worden deze kinderen de 

hele dag alleen gelaten omdat vader (als die er al is) en moeder moeten sappelen om hun hun 

hoofd boven water te houden. 

Verdere uitbreiding van deze activiteiten hebben onze aandacht, met name het aanbieden van 

een zomerprogramma met sport en spel. 

Ondertussen is er ook aandacht in een stukje geestelijke vorming voor de kinderen. We 

proberen hen de liefde van Christus over te brengen alleen al door er gewoon te zijn, een 

praatje te maken en warmte te tonen. 

 

De thuisfrontcommissie van Gheorghe. 

Gheorghe wordt sinds enige tijd  in bad gedaan met behulp van een aangeschafte tillift. 

Voor ons in het westen eigenlijk niet bijzonder, maar daar een wereld van verschil. 

Cees en Thea proberen hem ook zoveel mogelijk bij de andere activiteiten te betrekken: 

Hij wordt in het huiswerkproject op zijn bedje naar binnen gereden en helpt kinderen met hun 

huiswerk. In het begin best wel wennen voor iedereen. 

Iemand die alleen zijn linkerarm een beetje kan gebruiken helpt schoolkinderen met zijn 

brein dat perfect in orde is. Hartverwarmend om dat te zien. 

De thuisfrontcommissie is voor deze ontwikkelingen ook heel erg dankbaar. 

 

 

 



 

 

Meals on wheels. 

In de  ruimte voor het huiswerkproject is in 2015 een keuken geïnstalleerd. 

Afgezien van het nodige keukengereedschap is de keuken volledig operationeel. 

Er is al een eerste poging gedaan om arme en eenzame mensen in het dorp een warme 

maaltijd te bezorgen. En dat is gelukt. Op heel kleine schaal zijn de eerste maaltijden bij 

gezinnen gebracht. Verbazing alom: wie zijn jullie, waarom doe je dit. Een stukje warmte 

brengen in een koude omgeving. 

 
Missie en Visie 2014-2016 
“Voorleven, opleiden, uitstralen”  

 

Ons doel is: de verbetering van de geestelijke, sociale en economische 

situatie van individuen en groepen in het dorp Fantanele, N.O. Roemenie. Dit doen we door 

middel van voorleven, opleiden en uitstralen, overdragen van kennis aan jong en oud, het 

geven van voorlichting en opleiding en in de praktijk laten zien hoe je zorgvuldig met de 

schepping en elkaar kunt omgaan.   

 

Stichting Romadopt heeft als doel: de verbetering van de geestelijke, sociale en economische 

situatie van individuen en groepen in het dorp Fantanele, N.O. Roemenie. Zij wil dit 

realiseren door het exploiteren van een boerderij om daarmee inkomsten te verwerven die ten 

dienste van haar doelstellingen kunnen worden ingezet. Tegelijkertijd biedt het exploiteren 

van een boerderij ook heel veel kansen om te laten zien wat onze drijfveren zijn. Dit alles is 

niet zomaar opeens opgekomen. Er ligt een lange weg achter ons, er is heel veel gebeurd. 

Boeren op Gods akker.  

De naam ‘Boeren op Gods akker’ verwijst naar ons geloof dat alles onderdeel is van Gods 

schepping.  We hebben die schepping in bruikleen gekregen en dat betekent dat we met 

respect omgaan met ons land, ons melkvee, maar ook met de mensen die op de boerderij 

werken (voorleven). Daarnaast willen we Gods liefde uitstralen naar de mensen in de regio. 

De boerderij is een prachtige en veilige plek om van allerlei projecten te doen of op te starten. 

 

Waar doen we dat allemaal voor, waar is Boeren op Gods Akker de basis voor: 

 

Economisch 

1. Plattelandsontwikkeling  

Door aan de omgeving te laten zien dat er toekomst is in de agrarische sector wordt 

voorkomen dat iedereen naar de stad trekt.   

Status: regelmatig komen collega-boeren langs voor  advies, hulp en discussie. 

Af en toe worden er ook gebruikte  onderdelen voor melkinrichtingen doorverkocht. 

 

 

              



 

 

2. Werk en opleiding 

Tevens zijn we werkgever op de boerderij.  Wanneer opbrengsten omhoog gaan 

kunnen we meer mensen aan nemen en meer gezinnen zekerheid bieden. 

Status: Gemiddeld twee mensen zijn nu in dienst, waarvan 1 is opgeleid tot 

zelfstandig melker, en de ander wordt geleerd hoe met machines en een trekker om te 

gaan. 

 

3. Landbouwkundige scholing 

De boerderij geeft uitstekende mogelijkheden om duurzaam te ondernemen. 

Cursussen, studiegroepen en samenwerken bij de oogst zijn de praktische 

voorbeelden.  

Status: Sinds kort is er een ruimte (vergader/leslokaal) ingericht.  

Over verdere invulling wordt nog nagedacht. 

 

4. Kledingwinkel 

In Nederland wordt kleding verzameld en bij de boerderij gebracht. In het dorp 

Fantanele wordt de kleding in een winkeltje te koop aangeboden Op deze manier 

hebben we weer iemand voorzien van een inkomen en kunnen we uitdragen waarom 

we dat doen. Tegelijktijd verschaffen wij de dorpsbewoners kwalitatief goede en 

goedkope kleding. 

Status: eind 2013 is dit van start gegaan. 

 

Geestelijk/sociaal 

5. Jongeren voor jongeren   

In de zomer hebben de Roemeense  jongeren 3 maanden geen school. Daar komt nog 

bij dat een groot deel van de ouders in het buitenland werkt. Op de boerderij hebben 

we ruimte voor groepen jongeren uit Nederland, die op hun beurt de Roemeense  

jongeren een ontspanningsprogramma aan kunnen bieden. 

Status: enkele  malen zijn groepen jongeren te gast geweest. De deelname aan deze 

activiteiten is altijd overweldigend. 

 

6. Huiswerkbegeleiding.  

Inmiddels is een Roemeense docente betrokken geraakt bij het project en wordt 

wekelijks huiswerkbegeleiding gegeven. Een veilige plek voor kinderen creëren. We 

willen daarmee kinderen wat “meegeven” en zicht geven op een betere toekomst 

Status: dit draait sinds enkele maanden en voorziet duidelijk in een behoefte. 

 

     

7. Opvang van zorgbehoevenden  

De boerderij geeft ook onderdak aan mensen die het minder hebben. Op de boerderij 

zijn kamers beschikbaar om mensen op te vangen die anders naar een verzorgingshuis 



moeten in een voor hen vreemde omgeving, De boerderij is ook hier een veilige plek. 

Dorpsgenoten kunnen zorgtaken verrichten door een vorm van PGB. 

Status: sinds enkele jaren geven  wij onderdak en verzorging aan een gehandicapte 

man. 

 

8. Diaconale activiteiten.  

Van uit de boerderij is er zicht op hoe het in het dorp Fantanele gaat. Zo kunnen we 

echte armoede signaleren. Voor de allerarmsten bieden we praktische hulp aan maar 

stellen we ook hout ter beschikking voor de kachel en delen we groentezaden uit om 

eigen groenten te telen. 

Status: dit heeft enkele malen plaatsgevonden op ad-hoc basis. 

 

 

 

Toekomstplannen 

De Boerderij is een veilige plek voor velen. De boerderij is de basis voor activiteiten die voor 

mensen verschil maken zoals we hierboven  hebben beschreven. Nu de boerderij redelijk 

stabiel is kunnen we verder invulling aan onze doelen geven. 

 

Allereerst zijn we nog maar net op weg met de activiteiten zoals deze boven onder 1 t/m 8 

zijn beschreven. Daar willen we eerst aan werken. En het liefst met lokale mensen omdat wij 

van mening zijn dat op termijn Roemenen voor Roemenen aan de slag moeten. 

Het huiswerkproject is het bewijs dat zoiets mogelijk is. 

Voor de langere termijn hebben wij de volgende plannen en ideeën: 

 

1. Jongeren huisvesten: Dit kan tweeledig, Nederlandse jongeren die er even uit 

moeten om tot zich zelf te komen. Maar ook Roemeense jongeren op weg helpen 

naar een zelfstandig bestaan. Niet permanent maar kortstondig. De boerderij is een 

veilige plek waar je kunt werken aan structuur en aan hoe nu verder.  

Het werken op een boerderij helpt hierbij.  

2. Activiteiten voor jongeren: Veel tieners zoeken ’s avonds hun heil in de kroeg, 

een doodlopend spoor. Graag bieden we jongeren een alternatief op de boerderij, 

door gesprek, een cursus, een film, een barbeque. Mogelijkheden en ideeën genoeg. 

3. Werk: Arbeid geeft inkomen en inkomen geeft stabiliteit. We hebben veel ideeën 

om de boerderij verder vorm te geven. Dat kan door de boerderij te verbouwen en 

uit te breiden (meer inkomsten en daardoor meer werk). Maar we zouden dat ook 

kunnen doen door toegevoegde waarde te ontwikkelen. We denken daarbij aan een 

winkeltje voor eigen gemaakte zuivel, kaas, boter, geteelde groeten en fruit.  

Hiermee kunnen  we iemand uit het dorp werk verschaffen en ondernemerschap 

stimuleren. 

4. Scholingsprogramma: Landbouw is de meest basale vorm van arbeid. We kunnen 

vanuit de boerderij scholing aanbieden om lokale boeren te onderwijzen op de 

vakgebieden voeding, bemesting en economie op de boerderij. Startende bedrijven 

kunnen we daarbij ondersteunen. 



 

 

Financieel 

Vooralsnog lijkt het erop dat we de lopende zaken kunnen bekostigen uit de lopende 

inkomsten. Dat is ook ons streven: de boerderij moet een zelfstandige inkomensbron gaan 

worden voor onze activiteiten in het dorp. Maar voor alle investeringen zijn we nog steeds 

aangewezen op personen en instanties die ons financieel willen ondersteunen. 

 

Het gaat hier om het vervangen van het dak van het woongedeelte, isolatie, 

een kachel, afbouwen van ruimten, activiteiten in het dorp, een bescheiden 

beloning voor het jeugdwerk en nog wat posten. 

 

Voor de economische activiteiten is het volgende gaande. 

Door toegenomen regelgeving moeten wij het onderkomen voor het vee aanpassen en de 

mestopslag verplaatsen. Dat betekent een flinke ingreep, die we gelijk willen gebruiken om 

onze produktiecapaciteit te vergroten waardoor de inkomenstroom verder zal toenemen. 

 

 







 

 

 

 

 

 



 

 


