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Humanitair hulpgoederentransport door de nieuwe vrijwilligersgroep Butea Hasselt  
voor een woon-en zorgcentrum in Butea. 
 tijdens de laatste week van april 2018. 
 

Workshop Chocolade Truffels, 29 mei 2018 
 
“Casa Mare Speranta” 
ten voordele van 
“Casa Mare Speranta” 

Op 29 mei 2018 gaat de workshop “Chocolade Truffels” door in het Ontmoetingscentrum Eneide te Spalbeek. 
Adres: Spalbeekstraat 35, 3510 Spalbeek-Hasselt. 
Uur: 19u00 – 22u00. 
Mee te brengen: schort en handdoek. 
Elke deelnemer ontvangt de recepten van vier soorten truffels. Deze workshop is gratis maar inschrijven is 
verplicht! Je kan inschrijven tot 23 mei via: limburgse.roemeniëwerking@live.be , via www.limpro.be of via deze 
link. De inschrijvingen zijn beperkt tot 20 personen, wees er dus snel bij! 

Privacy wetgeving gegevensbescherming, 25 mei 2018! 
 
Ook voor vzw’s, sportclubs, comités… 
Een Europese verordering versterkt onze wetgeving over de bescherming van privégegevens. 
België telt heel wat vzw’s, sportclubs, buurtcomités enz. Al deze verenigingen houden gegevens van leden bij 
en vallen dus onder de nieuwe privacywetgeving. 
De Privacycommissie gaf een brochure uit: Algemene Verordening Gegevensbescherming – Bereid je voor in 
13 stappen, met alle technische details.  
Deze brochure en alle informatie over deze Europese verordering kan je terug vinden via  

https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming of klikken op de link. 

Zondag 22 april jongstleden vertrokken twee camionetten, gesponsord door de firma Care-Support (Houthalen) 
en door de firma De Burgh (Nederland), richting Butea. Na een reis van om en bij de 2200 kilometers werden 
we hartelijk ontvangen door Zuster Elisabetta Barolo en haar medezusters en medewerk(st)ers. Deze zusters, 
behorend tot de Italiaanse Congregatie Missionarissen van het Kruis van Christus, hebben in Butea enkele 
missionaire opdrachten: een woon- en zorgcentrum voor zieke bejaarden en een tehuis voor geplaatste 
jongeren. De bewoners van Butea en de omliggende gemeenten zijn voor de oplossing van hun problemen in 
de dagelijkse leefsituatie vooral op zichzelf aangewezen. De aanwezigheid van de zusters is er dus meer dan 
welkom. De katholieke religie is prominent aanwezig in de regio. In de toekomst plannen de zusters nieuwe 
initiatieven in het naburige dorp Scheia. Vanuit de vrijwilligersgroep Butea Hasselt werden talrijke revalidatie- 
en verpleegkundige hulpgoederen verzameld voor het woon- en zorgcentrum. Het betreft incontinentiemateriaal 
voor volwassenen, revalidatietoestellen voor kinesitherapie, medische revalidatiematerialen voor ouderen, 
handschoenen voor verzorging en schoonmaak, rolstoelen, nachtkastjes en rolzetels maar ook 200 stuks 
arbeidskledij voor het verplegend en verzorgend personeel. Tevens werden verschillende huishoudtoestellen 
overgebracht: een ijsmachine, een linnendroger, enkele microgolfovens, e.a. Ook werd een computer met 
hedendaagse toebehoren volledig in orde afgeleverd. Speciale dank gaat naar alle schenkers: het regionaal 
ziekenhuis Maas en Kempen te Maaseik, het regionaal ziekenhuis Sint-Trudo te Sint-Truiden, kinesist Roux 
Borgloon, Care-Support Houthalen, De Burgh Eindhoven en diverse private schenkers. 
De vrijwilligersgroep Butea Hasselt wil de projecten van de zusters in Butea in de toekomst verder 
ondersteunen en mee helpen uitbouwen in samenwerking met Fracarita International/Fracarita Roemenië, 
Actiedorpen Roemenië en The Open Network. ‘Samenwerken met respect voor verscheidenheid’ vormt hierbij 
de basis. Bron: Jos Kuppers 

Meer dan 200 eters op brunch voor Roemenië 

Het Genkse actiecomité Roemenië organiseerde een lentebrunch ten voordele van het project Casa Mare 
Speranta, een opvangcentrum voor kinderen en jongeren in het Roemeens Vorniceni. Ze mochten meer dan 
200 hongerige sympathisanten verwelkomen. 
Vorniceni ligt helemaal in het Noordoosten van Roemenië, bijna tegen de grens van Oekraïene en Moldavië, 
op een hoogvlakte voorbij de Karpaten met hete zomers en zeer koude winters. Vijf Genkse dames Eliane, 
Jacqueline, Josée, Marcella en Yvonne, die samen het Roemeniëcomité vormen, zijn intussen al 25 jaar bezig 
om de mensen in dit arme godvergeten dorpje met amper 4.000 inwoners te helpen, oorspronkelijk met 
hulpgoederen, voedsel- en kledingpakketten op maat van begunstigden. 
Sinds 2012 steunen zij in het Roemeense dorpje het project “Casa Mare Speranta”, het “Huis van de Grote 
Hoop”. Er werd een opvangcentrum gebouwd voor kinderen en jongeren, dat uitgebaat wordt door de 

plaatselijke verantwoordelijke Maricica. Bron: Rik Geerts 
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