
Boeren op Gods akker én Groeien op Gods akker 
Inmiddels zijn Hans en Maaike alweer 8 jaar werkzaam in het project Boeren op 
Gods akker in het Roemeense Fântânele. Dit jaar besloten ze om met nieuwe 
passie door te gaan met dit prachtige project. Cees en Thea hebben ook hun hart 
verloren aan Roemenië en hebben hun werkzaamheden ondergebracht in het 
project Groeien op Gods akker. Met deze twee projecten kunnen we 
ontwikkelingen op het platteland begeleiden en tegelijkertijd onderwijs geven en 
zorg bieden. De boerderij biedt woonruimte aan de beide gezinnen en aan 
medebewoner Gheorghe, en vormt het bruisende middelpunt van veel 
activiteiten. In 2016 konden we zelfs meer doen dan we voorzien hadden, dankzij 
uw steun! Heel hartelijk dank daarvoor!  
 
Tweedehands winkeltje 
Al een jaar of drie hebben we een winkeltje waar we voornamelijk tweedehands 
kleding verkopen. Een vaste groep vrijwilligers uit Driel, onder leiding van Dick en 
Sjaan, is heel trouw in het verzamelen, uitzoeken, wassen, repareren, inpakken 
en op transport zetten van de spullen. Lica, die voorheen in het ziekenhuisje van 
Fântânele werkte, is onze verkoopster. Ze vindt het leuk om te doen en weet 
door haar vriendelijkheid en behulpzaamheid de klanten aan zich te binden. 
Klanten komen uit het dorp maar ook uit de wijde omgeving, sommige klanten 
komen alleen voor de kleding, anderen eigenlijk alleen maar voor een paar 
bemoedigende woorden van Lica. Bij elke seizoenswissel wordt een deel van 
kleding gebruikt bij een daklozenproject in Suceava. Kortom, de winkel voorziet 
in een behoefte.  
 
Plattelandsontwikkeling 
Met Boeren op Gods akker willen we samen met de Roemenen werken aan de 
leefbaarheid van het platteland van Fântânele. Maaike en Hans vertellen 
hierover: “We zien dat er veel vooral jongere mensen naar het buitenland 
vertrekken om geld te verdienen. Om het platteland leefbaar te houden moet 
juist de jonge generatie hier blijven. Dan moeten er wel mogelijkheden voor hen 
zijn om in een inkomen te 
voorzien. Er is in deze nieuwsbrief 
te weinig ruimte om uitgebreid uit 
te leggen wat onze ideeën 
daarvoor zijn. We willen u  graag 
verwijzen naar onze weblog, 
www.boerenopgodsakker.nl. Daar 
zullen we de komende weken 
vertellen wat onze bevindingen van 
de afgelopen acht jaar zijn en waar 
we de komende jaren mee bezig 
willen gaan.”  
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Oproep 
We zijn nog volop aan het bouwen om zowel Cees 
en Thea als Gheorghe goed te kunnen huisvesten, 
maar ook om anderen op te vangen voor langere 
of kortere tijd. We kunnen altijd hulp gebruiken bij 
het werk op de boerderij, bij de bouw van 
appartementen, of bij de hulp die we bieden aan 
anderen in het dorp. 
Wij dagen je uit een  (werk-)vakantie op de 
boerderij in Fântânele te komen doorbrengen! 
Kom je alleen of met een groep, handig of niet 
handig, wees welkom! 
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Diaconale activiteiten 
Cees en Thea hebben het kinderwerk een vaste plaats gegeven op de boerderij. Elke woensdagmiddag 
komt er een groep van 15 tot 20 kinderen. Naast leuke werkjes willen ze hen graag iets meegeven van 
Gods liefde voor hen. Gheorghe werkt mee aan het kinderprogramma en hij helpt Cees en Thea om de 
Roemeense taal te leren. 
Ook de huiswerkbegeleiding op zaterdag is niet meer weg te denken. De begeleiding heeft een 
positief effect op de ontwikkeling van de leerlingen en daarmee op hun kansen voor de toekomst. 
We konden gebruik maken van een paar vaste leerkrachten en hopen dat ze het komende jaar ook 
weer beschikbaar zijn voor de huiswerkbegeleiding.  
Estera, docente van het eerste uur, trouwde in september van dit jaar. Een prachtige dag voor 
Fântânele en voor de bewoners van de boerderij! 
 
Niet alleen naar kinderen ging de aandacht uit. Cees en Thea hebben veel bemoedigende bezoekjes 
kunnen brengen aan ouderen uit het dorp. 
 
Dankbaar zijn we voor alles wat we hebben kunnen doen, voor Gods zegen op deze activiteiten in 
Fântânele en voor uw betrokkenheid en steun, in welke vorm dan ook. 
 
 
Hartelijke groeten, 
Het bestuur van stichting Romadopt; 
Ruud, Koos, Liesbeth en Jan 
 
Hans & Maaike, Mathias, Judith en 
Rowan 
 
Cees & Thea 


