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Eerste stap naar jeugdbeweging in Butea 

In april ll. gingen Roel Geboers en Felicia Ciobanu, vertegenwoordigers van Fracarita International resp. Fracarita Romania, in opdracht van de vrijwilligersgroep 

Humanitarian Aid Hasselt naar Butea, een dorp in het noordoosten van Roemenië, waar deze groep steun verleent aan sociale initiatieven van de zusters Missionarie 

della Passione di Gesù ter plaatse. Bart Wynants van Somepro vzw en Maria Pruteanu van AGLT werden mee uitgenodigd voor het bezoek. In Roemenië werkt Somepro 

samen met de jeugdbeweging AGLT. Deze is sterk in het opstarten van lokale leidingsploegen die activiteiten organiseren waarbij enerzijds spel een belangrijke 

methodiek is en waarbij anderzijds weinig of geen financiële middelen nodig zijn voor de activiteiten. Dat zorgt voor een stabiel model dat ginds levensvatbaar is in 

dorpen en stadswijken. Beide organisaties waren uitgenodigd in het klooster i.f.v. het opstarten van een lokale jeugdbeweging. Bij een tas koffie en een lekker 

middagmaal werd er onderling gepraat over de mogelijkheden en moeilijkheden voor de start van een jeugdbeweging.  

In Butea is er reeds een jongerenwerking die gestuurd wordt vanuit het klooster maar er is interesse om aan te sluiten bij het bredere netwerk van AGLT. Hierdoor 

krijgen de jongeren van Butea meer kansen tot uitwisseling en vorming. De eerste stap is een bezoek van AGLT in Butea vóór de grote vakantie waarbij enkele AGLT-

trainers naar Butea trekken. Ze gaan er met de lokale jongeren tussen 16 en 20 jaar een open speldag organiseren en “al doende” kennis overdragen. Ook worden 

deze jongeren uitgenodigd voor de nationale AGLT-cursus in augustus. Humanitarian Aid Hasselt zal voor de prille leiding van Butea de cursuskosten dragen en een 

klein budget voorzien voor spelmaterialen. Met een bijna mathematische zekerheid zal in de zomer een nieuwe jeugdbeweging actief zijn in Butea. Duimen maar. 

Tekst: Bart Wynants en Roel Geboers. 

 

Nieuwe gratis vrijwilligersverzekering vanaf 1 april ook voor feitelijke verenigingen. 

Als vzw ben je verplicht om een Burgerlijke Aanspakelijkheidsverzekering te voorzien voor je vrijwilligers. Dat kan 

gratis via de vrijwilligersverzekering van de Vlaamse Overheid, sinds vorig jaar aangeboden via het Vlaams 

Steunpunt voor Vrijwilligerswerk (en dus niet meer door de provincies!) www.gratisvrijwilligersverzekering.be  . Deze 

gratis vrijwilligersverzekering kreeg vanaf 1 april 2019 een update. De verzekering is terug meer gericht op 

organisaties voor wie een eigen verzekering afsluiten niet verplicht of minder evident is: feitelijke verenigingen, vzw’s 

die opstarten en vzw’s zonder personeel. Tevens kan je vanaf 1 april 1000 vrijwilligersuren verzekeren in plaats van 

mandagen. Dit is veel efficiënter. Een helder uitgewerkt digitaal loket licht toe hoe je de verzekering kan aanvragen. 

Let op: om je aanvraag te doen moet je je identificeren. Hou dus een kaartlezer, token of Itsme bij de hand. 

 

AGLT (Asociatia Grupurilor Locale de Tineret) jaarlijkse TON – Dag. 

Op 8 en 9 april 2019 hield AGLT haar jaarlijkse TON Dag. Samen met hun lokale groepen (GLT's) en de lokale scholen 

werkten ze rond gezondheid. Ze leerden kinderen aan de hand van verschillende spelletjes dat een gezonde levensstijl 

belangrijk is. Zo waren er spelletjes rond het belang van hygiëne, gezond eten, tanden poetsen en lichaamsbeweging. 

De activiteit werd voorbereid door een aantal nationaal verantwoordelijken.  

Enkele cijfers: 453 deelnemers op 15 activiteiten, 13 locaties, waaronder ook verschillende locaties waar ADR-

groepen actief zijn: Berbeşti (partner van HUT Herselt), Botoşani, Câmpulung Moldovenesc, Codăreşti, Constanţa, 

Dumitreşti (partner van LimPRo), Giurcari, Fălticeni, Hodora (partner van Nijlen voor Hodora), Iaşi, Poieniţa (partner 

van LimPRo), Ramnicu Valcea, Văliug. 4 betrokken TON-groepen: AGLT, ADSEL Dumitreşti, OLF Giurcari, OLB en 

OLF Poieniţa (de 4 laatst genoemde groepen zijn partner van LimPRo). Foto’s zijn terug te vinden op de 

facebookpagina van AGLT: https://www.facebook.com/AGLT.ORG/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX 

Tekst: verslag Somepro vzw. 

https://www.facebook.com/AGLT.ORG/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX


 

 

Dank aan de vrijwilligers, achter de schermen, bij project 

PROtect – Erasmus+ project. 

Mag ik, Marleen, in naam van LimPRo vzw jullie de vrijwilligers 

voorstellen die zich met hart en ziel inzetten en nog steeds inzetten 

om het Erasmus+ project “PROtect” te doen slagen.  

Zij zijn zelden zichtbaar en werken ongemerkt achter de schermen 

maar zijn wel de kracht achter het geheel. 

 

Dankzij hen kunnen wij, LimPRo, dit twee jarig durend project eind 

augustus 2019 met meer dan voldoening afsluiten. 

Onze oprechte dank aan (van links naar rechts): 

Rik, Jos, Eliane, Ludgard, Sofie en Jos. 

Niet op de foto: Els, Patrick en Eduard. 

Multicultureel ontbijt – Roemeniëgroep Tessenderlo – zondag 16 juni 2019 – 08.30u 

tot 11.30u.  m.m.v. de groep Dünya (Welzijnsschakels) Houthalen. 

Ontbijt ten voordele van een jongerenwerking in Prajesti - Roemenië 

Buffet inclusief een glas cava of fruitsap en 2 drankconsumpties naar keuze. 

 

Italië: Crostata Marokko: Bahrin Spanje: Tortilla 

Turkije: Börek België: Spek en eieren 

 
Prijs Volwassenen: 18 euro 

Piijs Kinderen (van 5j tot 12j): 9 euro 

Prijs Kinderen (jonger dan 5j): Gratis 

Plaats: Technisch Heilig-Hartinstituut (grote eetzaal), Heilig Hartlaan 16, 3980 TESSENDERLO 

Inschrijven tot 9 juni via http://bit.ly/limpro-ontbijt of telefonisch via 013/67.02.76 

Schrijf het verschuldigde bedrag over op het rekeningnummer van 

THHI Tessenderlo BE51 4537 1078 4162 en vermeld je naam, voornaam en ‘Roemenië’. 

Je inschrijving is slechts definitief na betaling! 

 
  

 

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. 
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