
 

LimPRo Nieuwsbrief 

APRIL 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roemeniëreis Neos Maasmechelen 22-29 mei 2018. 

Alle deelnemers waren zonder uitzondering tevreden over deze reis. Roemenië is een prachtige land met veel bezienswaardigheden en een buiten verwachting schitterende 

natuur, met heel veel bossen met loofbomen en prachtige landschappen. Deze rondreis liet ons voldoende van het land zien om onze eerdere vooroordelen en reserves t.o.v. dit 

land grondig te herzien. We hebben ons die week altijd heel veilig gevoeld, zeker op het platteland, maar ook in de drukke hoofdstad. Opvallend hoe gedisciplineerd de 

autobestuurders waren, overal kon je zonder enig gevaar de zebrapaden oversteken en elke chauffeur stopte ruim op voorhand. De hotels waren hun sterren waard, met als 

uitschieters Golden Tulip in Sibiu en het skihotel in Poiana Brasov met zijn schitterend zwembad 

Artikel: Willy Hermans, reisorganisator Neos-Maasmechelen 

 

Educatieve Jef of Lettice, ADR-Vlaanderen, op de koffie! 

Na de ADR-Contactdag van 2017 besliste ADR-Vlaanderen om bij elke vrijwilligersgroep in Vlaanderen op bezoek te gaan in 

de loop van de periode 2018-2019. In Limburg is er al een bezoek doorgegaan bij COMAN in Kinrooi en bij Vatra Limburg vzw 

in Zonhoven. De overige groepen wil ADR-Vlaanderen in de loop van 2019 bezoeken. Tijdens deze bezoeken zal de lokale 

werking en de relatie met ADR-Vlaanderen als koepel grondig geëvalueerd worden. We doen dit aan de hand van twee 

vragenlijsten: de levensfasetest en een eigen ADR-vragenlijst. Dit overleg kan overdag, als alle vrijwilligers zich dan kunnen 

vrijmaken, anders kan het op een avond. Je moet minstens 2u30 uittrekken voor dit overleg. Graag een voorstel sturen van 2 

of 3 data die voor jouw groep zouden mogelijk zijn aan: jef.vanhoof@adrvlaanderen.be 

 

Humanitarian Aid, Hasselt - Butea. 

Op vrijdag 22 februari 2019 werden 7 europaletten met hulpgoederen op transport gezet naar Roemenië. Deze goederen 

werden samengebracht door de vrijwilligersgroep Humanitarian Aid Hasselt en zijn bedoeld voor een woonzorgcentrum voor 

zieke en immobiele bejaarden in Butea. Op vrijdag 1 maart werden de goederen in Cluj-Napoca afgeleverd. Het 

woonzorgcentrum in Butea is opgericht en wordt uitgebaat door de zusters “Missionare dello Passione”, een Italiaanse 

congregatie. Het pakket goederen bestaat o.a. uit een groot aantal nagenoeg nieuwe nachtkastjes, maar ook handschoenen 

voor verzorging en kledij. Naast het leveren van goederen focust de vrijwilligersgroep van Hasselt zich momenteel op het 

realiseren van een jeugdwerking voor kansarme kinderen uit de streek, dit met hulp van bestaande organisaties hier in 

Vlaanderen en in Roemenië. 

Artikel: Jos Kuppers 
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18 mei 2019: Literaire avond met boekpresentatie 

Vatra-Limburg vzw nodigt je uit voor een literaire avond met 

boekpresentatie, op 18 mei 2019 van 16.00u tot 19.00u 

Rozenkransweg 4, 3520 Zonhoven, in aanwezigheid van 

schrijver Marin Mălaicu-Hondrari.  

 

Na de boekpresentatie is er een debat over literatuur en 

emigratie.  

Moderator: Horaţiu Dudău. 

Gratis toegang. Informatie: office@vatralimburg.be 

OLF - Bordeşti, Internationale Vrouwendag.  

Internationale Vrouwendag wordt elk jaar op 8 maart gevierd ter herdenking van zowel de 

sociale prestaties van vrouwen, het beleid en de economische omstandigheden, als de 

discriminatie en het geweld dat ze nog steeds in veel delen van de wereld voelen. Internationale 

Vrouwendag werd in 1977 aangenomen via een resolutie van de Algemene Vergadering van 

de VN. De VN vierden voor het eerst de Internationale Vrouwendag op 8 maart 1975 het 

Internationale Jaar van de Vrouw. Wij, de vrouwen van OLF Bordeşti, hebben er dus naar 

uitgekeken om deze dag te vieren. We ontmoetten elkaar en omhelsden elkaar en waren 

getuige van een prachtig toneelstuk. Samen bezochten we een iconen tentoonstelling, waar de 

parochiepriester bloemen aanbood aan ons vrouwen. Hij sprak over de betekenis van deze dag 

en hoe belangrijk het is om de vrouw te koesteren. 

Artikel: Anicuta Rotaru, OLF Bordeşti, Roemenië 

 

 
  

 

CONTACTEER ONS OVER ONS  SOCIAL 

Limburgs Platform Romeniëwerkingen, vzw 

Lichtveld 53 bus 101, 

3980 TESSENDERLO 

De vereniging LimPRo heeft tot doel het stimuleren, 

initiëren en coördineren van samenwerkingsverbanden 

tussen lokale Roemeniëwerkingen in de provincie 

Limburg. 

 Facebook 

Email 

Telefoon 

Website 

IN DE KIJKER 

mailto:office@vatralimburg.be
https://www.facebook.com/limburgsplatform.roemeniewerking
mailto:info@limpro.be
tel:+32477740689
http://www.limpro.be/

