
Van het bestuur 
In de loop van 2016 is er, in goed overleg met alle betrokkenen, het een en ander 
aangepast in de organisatie. Om alle groeiende werkzaamheden en activiteiten in 
en om de boerderij in goede banen te leiden, beter te ondersteunen en optimaal 
te laten profiteren van subsidiemogelijkheden, is besloten om alle 
plattelandsontwikkeling onder te brengen bij Hans en Maaike in Boeren op Gods 
akker en alle educatie- en sociale activiteiten bij Cees en Thea in een aparte 
stichting met de naam Groeien op Gods akker. Zo hopen wij de verschillende 
‘poten’ van ons project meer ruimte voor groei en continuïteit te bieden.  

Kinderclub 
In de eerste maanden van dit jaar verdubbelde het aantal kinderen (tot ruim 40) 
dat mee wil doen met de knutselclub op de woensdagmiddag. Wat een zegen, 
maar tegelijk ook een hele uitdaging voor Thea en Cees om dit in goede banen te 
leiden! 
Inmiddels is er een knutselclub op donderdagmiddag opgestart en kan op deze 
manier voor twee leeftijdsgroepen een passend programma worden 
aangeboden.  
 
Plattelandsontwikkeling 
In februari is Maaike in Nederland op stap geweest 
met twee Roemeense vrouwen. Lica, de  verkoopster 
uit onze tweedehands kledingwinkel, heeft kennis 
kunnen maken met de vrijwilligers in Driel die zo 
trouw kleding inzamelen, sorteren, inpakken en op 
transport zetten. Rodica, een studente uit Fintinele 
die bij Hans en Maaike het huis schoonmaakt, wil 
graag na haar studie iets agrarisch gaan doen. Voor 
haar was het bezoek aan Nederland bedoeld ter 
inspiratie. Ze hebben diverse agrarische bedrijven met verschillende 
specialisaties bezocht, zoals kaas en fruit, maar ook een zorgboerderij en een 
boerderij-camping. Ook hebben ze diverse tweedehands (kleding-)winkels 
bezocht om te zien hoe zoiets in Nederland wordt aangepakt. We hopen dat het 
Lica en Rodica helpt om hun ondernemerschap te ontwikkelen zodat zij op hun 
beurt een inspiratie mogen zijn voor hun omgeving. 

Over inspiratie gesproken… Hans volgde een uiterst 
leerzame training in Frankrijk over ‘covercrops’. Met deze 
manier van duurzame landbouw, die al enige jaren wordt 
toegepast op de boerderij, willen Hans en Maaike een 
goed en leerzaam voorbeeld zijn voor hun Roemeense 
collega-boeren.  
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 Diaconale activiteiten 
Cees en Thea zijn met een nieuw initiatief begonnen: ‘’brandhout”. In 
Roemenië is het op het platteland gebruikelijk om hout te stoken en vaak is dat 
ook de enige manier om een huis te kunnen verwarmen. Sommige, veelal 
oudere, dorpsbewoners zijn te arm om hout te kopen en zitten ’s winters in de 
kou. De stichting van Cees en Thea wil bomen kopen (op de momenten dat 
hout relatief goedkoop is) en met jongeren uit het dorp dit hout zagen en 
kloven. In de winter kunnen ze mensen die dat echt nodig hebben van wat hout 
voorzien. 
Helpt u mee deze mensen de koude Roemeense winter door te komen? Giften 
voor dit project zijn van harte welkom o.v.v. “Brandhout” op het 
bankrekeningnummer van Stichting Romadopt.  
 
Ontmoet Cees en Thea in de Lichtboog in Houten 
Cees en Thea zijn van begin mei tot half juni met verlof in Nederland. Ze vertellen graag over hun 
werkzaamheden en doen dit in gemeenten die betrokken zijn bij hun werk.  
Op zaterdag 10 juni zijn ze in Houten in De Lichtboog, en iedereen is van harte uitgenodigd! 
Programma:  
14.30 inloop met koffie en ontmoeting 
15.30 – 16.30 presentatie 
Daarna is er alle tijd om Cees en Thea te spreken onder het genot van een hapje en een drankje. 
 
Weet je nu al dat je komt? Graag even een mailtje aan info@romadopt.nl voor een goede 
organisatie. 
 
Bouw 
Er is de afgelopen tijd hard gewerkt, ook met hulp uit 
Nederland, aan het huis van Cees en Thea. De planning 
is dat zij, maar ook Gheorghe, de komende zomer hun 
eigen onderdak hebben. Misschien kan de 
gastenruimte ook nog worden opgeleverd. 
 
Nog geen vakantieplannen? 
Er wordt volop gebouwd, verbouwd en hulp geboden in 
Fintinele. Diverse groepen hebben zich al gemeld en staan ingepland. Wanneer je denkt dat wil ik 
ook, alleen of met een vriendengroep: je bent meer dan welkom! Stuur je mail aan 
info@romadopt.nl en we nemen contact met je op. 
 
Hartelijke groeten, 
Het bestuur van stichting Romadopt; Ruud, Koos, Liesbeth en Jan 
 
Hans & Maaike, Mathias, Judith en Rowan 
 
Cees & Thea 

Oproep 
Voor de periode van half juni tot en met half juli, 
zijn Hans en Maaike op zoek naar een ‘zomerjuf’ 
voor Mathias, Judith en Rowan. De bedoeling is dat 
er vijf ochtenden in de week les wordt gegeven in 
Nederlands lezen en schrijven en eventueel wat 
rekenles (tafels herhalen). Voor meer info, neem 
contact op via boerenzonderland@live.nl 


