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DOELSTELLING EN ACTIVITEITENVERSLAG 2016 

 
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 bestuurders van Romadopt genieten geen beloning. 
 
Algemeen 2016 
In 2016 hebben de plannen die in 2015 zijn gemaakt, geleid tot het oprichten van een Roemeense 
stichting: AS Crestere (“Stichting Groei”) Een stichting die zich met name richt op de geestelijke 
en sociale nood van de plaatselijke bevolking. Dat betekent ook dat wij de boerderij (beesten, 
machines en voeder) hebben overgedragen aan Hans en Maaike Plaggenmarsch, waardoor zij 
beter in staat zijn om lokale subsidies te kunnen krijgen. 
Het deel van de gebouwen dat zij voor de boerderij nodig hebben zal in 2017 aan hen worden 
overgedragen, een ander deel wordt aan AS Crestere overgedragen.  
 
Agrarische activiteiten 
Voor Hans en Maaike Plaggenmarsch een jaar van wikken en wegen om uiteindelijk definitief 
zich te gaan vestigen in Fintinele. Ze kregen meteen een lastig jaar te verwerken. Een jaar met 
slechte melkprijzen en een jaar waarop de subsidie niet tot uitkering kwam. Groot voordeel is dat 
de bedrijfsvoering niet complex is en er gewerkt (geboerd) kan worden met weinig financiële 
middelen. Ook dit is een element geweest om mee te nemen in de plattelandsontwikkeling. De 
Roemeense boeren hadden hier ook mee te maken. Goed dus om van elkaar te leren “hoe kun je 
overleven als de financiële middelen er even niet zijn”  Zo is er volop tijd geweest om met elkaar 
op te trekken, van elkaar te leren, elkaar te helpen, kennis over te dragen.  



Hans en Maaike hebben inmiddels een groep “volgers” om zich heen, Bedrijven die met ruime 
belangstelling de ontwikkelrichting van Hans en Maaike gaan volgen. Zo was er veel aandacht 
voor: 

- diergezondheid (met een Nederlandse subsidie is gestart met klauwverzorging) 
- aandacht voor voederwinning 
- aandacht voor duurzaam voer telen 
- rantsoenverbetering 
- huisvesting van koeien 
- jongveeopfok 
-  

Mooi is de goede samenwerking met de veearts. Deze ziet veel goed gaan bij Hans en Maaike en 
deze veearts brengt boeren weer op het spoor van de boerderij in Fintinele. De verspreiding van 
goede landbouwkennis gaat zo steeds verder. Steeds meer boeren volgen hen op deze manier. 
Naast gewoon boerenkennis komt dan ook regelmatig de motivatie van Hans en Maaike ter 
sprake, God speelt daarbij een belangrijke rol. Mooi dat daar ook ruimte voor is. 
 
Samen optrekken 
 
Een titel wat een werkwoord is geworden. Hans en Maaike trekken met vele mensen op om ze 
voor te leven, mee te nemen en om ze op te vangen. Zo worden jonge knullen die niet meer naar 
school gaan gemotiveerd om bij Hans een vak te leren om vervolgens een eigen pad te gaan in de 
wereld. Maaike is met een aantal vrouwen op getrokken om kennis op te doen over kleinschalige 
winkels om zo aan je bestaan te werken. Mooi ontwikkelingen! 
 
 
Sociale activiteiten 
 
Cees en Thea 
Inmiddels hebben Cees en Thea van Oudenallen zich in Fintinele gevestigd. 
In de zomer van 2016 hebben zij een voorlopige, maar wel zelfstandige woonruimte 
ingericht. Ondertussen is met behulp van subsidie het bouwen van een eigen definitief onderdak 
gestart. Het deel dat nu wordt verbouwd moet in 2017 onderdak bieden aan Cees & Thea, 
Gheorghe en mogelijk nog een ander iemand waar een logeerruimte voor wordt ingericht. 
Dit heeft als bijkomend voordeel dat Hans en Maaike meer ruimte voor hun gezin met 
opgroeiende kinderen krijgen. 
Bij het schrijven van dit verslag zijn er grote bouwkundige stappen genomen: een nieuw dak,  
nieuwe buitenkozijnen/deuren, een betonvloer en binnenmuren.. Het is de bedoeling dat deze 
eerste fase in het najaar van 2017 is afgerond. 
 
 
Huiswerkbegeleiding 
Het in 2014 opgestarte programma voor huiswerkbegeleiding is in 2015 en 2016 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.  



De deelneming aan de woensdagmiddag activiteiten is de laatste tijd zo toegenomen, dat er nu 2 
groepen zijn gevormd en nu ook de donderdagmiddag activiteiten zijn. 
Beide programmadelen worden zo trouw bezocht dat we eigenlijk “vol zitten.” 
Helaas is onze vaste huiwerkbegeleidster minder beschikbaar omdat zij in 2016 is getrouwd en 
nu ongemakkelijk ver van de boerderij woont. Maar inmiddels is Gheorghe, onze gehandicapte 
inwoner volledig ingeschakeld in het programma. Hij verstaat goed Engels en vertaalt, vult aan 
en is een  intermediair. Hij wordt  hiermee uit zijn isolement gehaald en moet zich zelfs 
inspannen. Heel goed ook voor zijn zelfbeeld: hij is gewoon nodig en nuttig. 
 
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. 
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. 
 
Meals on wheels. 
In de  ruimte voor het huiswerkproject is in 2015 een keuken geinstalleerd. 
Deze keuken is inmiddels volledig operationeel. 
Regelmatig worden arme en eenzame mensen in het dorp bezorgd en krijgen zij een warme 
maaltijd, tegelijk met warme aandacht.   
Cees en Thea proberen dit initiatief verder uit te bouwen en er meer regelmaat in aan te brengen. 
 
 
  



  



 
 
 
 
 



 

 

 
TOELICHTING 
 =========== 
Algemeen 
Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale 
waarde. 
Tenzij anders vermeld, worden uitgaven voor 
investeringen 
in Roemenie als lasten verantwoord. 
Op vorderingen waarvan wordt verwacht dat deze niet zullen worden ontvangen 
wordt een passende voorziening getroffen. 
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waar zij betrekking op hebben. 

Deelneming Legenda srl 
Dit betreft een 80% deelneming in de uitstaande aandelen  
van Legenda srl te Suceava. 
De belangrijkste activa van deze srl zijn: 
 - grond en opstallen in Fintinele, waaronder 
   stallen, een woning en een watertoren 
 - ca 18 ha landbouwgrond 

Aangezien onvoldoende zekerheid bestaat over de 
waardering van deze deelneming, wordt deze op 1 euro gewaardeerd. 

Deelneming Vacuta Verde srl 
Dit betreft een 70 % deelneming in de onderneming 
waarin vanaf 1 jan 2013 het boerenbedrijf is ondergebracht. 
Per 1 januari 2017 is deze deelneming verkocht tegen een verkoopprijs van 
13.800 euro. De boekwinst van deze transactie is al in 2016 verantwoord onder 
Bijzondere baten/ lasten. 

Langlopende vordering 
Dit betreft een in 2005 verstrekte renteloze lening aan Legenda srl. 
Dit bedrag is besteed aan grondaankopen. 
Aflossing zal plaatsvinden nadat de betreffende gronden zijn verkocht. 

Materiele vaste activa 



Dit betrof een kaasmakerij. 
Tegelijk met de verkoop van de aandelen van Vacuta Verde zijn 
deze activa overgedragen aan Vacuta Verde tegen kwijtschelding van 
de schuld uit hoofde van de aanschaf die door Stichting Romadopt is betaald. 

Kortlopende vorderingen 
31-12-

2016 31-12-2015 
__________ __________ 

Koopsom boerderij 13.540 0 
Legenda srl 1 1 

   ________      ________  
13.541 1 

    =======  
     
=======  

 
 
  



  



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


