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Save the date! 2 september 2018 “Culturele uitstap”   
“Casa Mare Speranta” 
Op zondag 2 september organiseren wij een culturele uitstap. Wat mag u verwachten: 

- 10u30 – 12u30: bezoek aan de bakermat van Maaseik “Aldeneik” onder leiding van een gids. 
- 13u30 – 16u00: grensstedentocht met de Paep van Meinecom met lunch op de boot. 
- 16u30 - ………: afsluiting op de markt van Maaseik 

Dit alles aan de democratische prijs van 35 euro per persoon alles inbegrepen! 
Betalen is ingeschreven voor 25/08! Rek.nr.:BE15 973087328730 met vermelding van het aantal personen. 
Info: limburgse.roemeniewerking@live.be of www.limpro.be  
 

Firma ‘Zolderse DakProjecten’ informeerde haar Roemeense werknemers. 
 
De firma Zolderse Dakprojecten uit Lummen is een gerenommeerde bouwfirma die arbeiders van verschillende 
nationaliteiten tewerkstelt. Deze diversiteit heeft zijn voor- en zijn nadelen. Enerzijds proeft elke werknemer van 
de mix van verschillende culturen. Maar anderzijds is de taalbarrière soms spelbreker.  
Zo organiseerde ZDP onlangs een infosessie over de belastingaangifte, specifiek voor haar Roemeense 
werknemers. Jan Torsin, belastingconsulent bij Van Havermaet, informeerde hen over de werkwijze en 
berekeningsmethode van de belastingdienst en vestigde hun aandacht op enkele belangrijke punten zoals de 
burgerlijke staat en de verblijfplaats van hun partner. 
Opdat de Roemeense werknemers deze informatie ten volle zouden begrijpen, wou Zolderse Dakprojecten beroep 
doen op een tolk. Deze zoektocht bleek moeilijker dan gedacht. Tot ZDP in contact kwam met Marleen Smeyers, 
secretaris van het Limburgs Platform Roemeniëwerkingen. Deze mevrouw sprak al haar contacten aan om de 
juiste persoon te vinden en bracht ZDP in contact met Iustinia Seciu. Deze Roemeense dame, die reeds jaren in 
België woont, is freelance coach, geeft diverse (taal)opleidingen en heeft zelfs enkele boeken geschreven. 
Mede dankzij de hulp van Marleen en Iustinia kon de infosessie een succes genoemd worden.  
ZDP is nog steeds op zoek naar gemotiveerde dakwerkers. Je kan je cv mailen naar jobs@zdp.be of hen 
telefonisch contacteren op het nummer 011/45.03.80. 
Auteur artikel: Wendy Polders, ZDP, www.zdp.be 

Project PROtect – Learning Slatina Timis, Roemenië. 
 

In het kader van het Erasmus+ project “PROtect” namen acht Belgische deelnemers deel aan de learning in 
Slatina-Timis Roemenië van 25 juli tot 30 juli 2018. 
De eerste twee dagen stonden in het teken van internationale workshops onder begeleiding van Bulgarije, Polen 
en België. Op de derde dag vervoegden heel wat vrouwelijke vrijwilligers van verschillende vrouwenwerkingen 
uit Roemenië de training van PROtect.  
Het evenement creëerde een context waarin de deelnemers in staat waren om ervaringen uit te wisselen, nieuwe 
kennis op te doen en nieuwe manieren van interactie, lesgeven en persoonlijke ontwikkeling door alle workshops. 
Alle deelnemers waren het er over eens dat dit een zeer geslaagde en leerrijke uitwisseling was tussen de 
deelnemende partners binnen het project PROtect. 
 
Wij hadden ook de eer om zijne excellentie Thomas Baekelandt, ambassadeur van het Koninkrijk België in 
Roemenië, te ontmoeten en deel te nemen aan de viering van de 6-jarige resultaten van de Open Network for 
Community Development Foundation.  
 
Dank zij Collective Association konden wij kennis maken met het theatergezelschap voor kinderen en tieners in 
Boekarest. Deze jonge acteurs brachten een voorstelling met de titel "Vechten tussen water en vuur". Het was 
meer dan een show, het was een les van overleven in het geval van een brand. Het was een creatieve manier  
om bewust te worden van de gevaren bij brand en tevens de aanzet tot preventief gedrag. 
Bedankt ADAM Slatina-Timis voor de uitstekende organisatie. Dank aan de deelnemers voor de betrokkenheid, 
enthousiasme en goed humeur, dank aan de vrijwilligers voor de logistieke ondersteuning en het lekker eten.  


