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Learning in kader van project PROtect te Postel – Mol, België 

 

Van 20 tot 24 juni ontving LimPRo samen met Dorp voor een Dorp Kruibeke 24 gasten uit Roemenië, Polen en Bulgarije voor een studieweek in België. Plaats van het 

gebeuren was de Abdij van Postel. Er werd gewerkt rond het thema van tradities en oude ambachten. Naast een reeks workshops rond chocolade, naaldkant, hoe 

een zelfstandige activiteit opstarten enz. Werden er ook bezoeken gebracht aan historische plaatsen. Ondermeer stonden op het programma een bezoek aan de 

gemeente Kruibeke, waar we werden ontvangen door de burgemeester en schepen mondiale vorming en de gedeputeerde mondiale vorming Oost-Vlaanderen. 

Verder werd en een bezoek gebracht aan Bokrijk, met aandacht voor ambachten als pottenbakken en textielbewerking. Het hoogtepunt was een bezoek aan Brugge 

met aandacht voor het Brugse kant en Belgische chocolade. Op 25 juni keerden de deelnemers moe maar zeer tevreden terug huiswaarts 

 

 

ADSEL Dumitresti - Roemenië 

In mei bracht LimPRo vzw een bezoek aan Roemenië en haar partners in Bordești, Dumitresti, Giurcari, Poienita, 

Chiojdeni, Jitia en Vintileasca allen gelegen in Valea Rîmnicului in het district Vrancea. Vrancea is een Roemeens 

district in de historische regio Moldavië, met als hoofdstad Focșani.  

Alle partners in de verschillende gemeenten werken met zeer veel enthousiasme aan en in hun verenigingen.  

ADSEL “Asociatia Pentru Dezvoltare Sociala, Educationala Si Locala” (Associatie Voor Sociale Educatieve en 

Lokale Ontwikkelingssamenwerking) is opgericht in samenwerking met LimPRo in 2016. De vereniging werkt zeer 

zelfstandig onder leiding van Luci Stănilă en heeft 5 afdelingen met elk zijn verantwoordelijke zoals bv. 

gezondheidszorg. 

 

 

 

Project PROtect Erasmus+, receptenboekje chocolade 

Naar aanleiding van het Erasmus+ project hebben wij, LimPRo vzw, een receptenboekje chocolade gemaakt in het 

Nederlands en Engels met daarin alle recepten van de chocolade workshops. 

Voor de deelnemers aan de workshops en de deelnemers aan de learning in Postel is dit boekje gratis ter 

beschikking. Mocht je interesse hebben voor dit receptenboekje, zowel de Nederlandse als de Engelse versie, dan 

kan je dit bestellen door een mail te sturen naar limburgse.roemeniewerking@live.be en 10 euro over 

te schrijven op rekening BE15973087328730 met vermelding van 'Receptenboekje, aantal NL en of aantal EN, 

naam en adres’. Indien wij het boekje per post moeten bezorgen is de kostprijs 13 euro. De bestelling is definitief na 

ontvangst van de betaling. 

  
 



 

 

Het 7de Forum Gedecentraliseerde Samenwerking België-Roemenië 

vindt in 2019 plaats in Roemenië. De prachtige stad Timişoara 

organiseert de editie 2019 van 3 tot 5 oktober 2019. Het zal een 

uitdagende gelegenheid zijn, om de stand van zaken van de 

gedecentraliseerde samenwerking tussen beide landen te bespreken 

na 30 jaar samenwerking. Het 7de Forum streeft naar een 

gedecentraliseerde samenwerking tussen België en Roemenië 

volgend op het Roemeense voorzitterschap van de EU Raad, de EU-

parlementsverkiezingen, tijdens BREXIT, tijdens Europalia Roemenië 

2019, 30 jaar na de revolutie, vóór Timişoara als EU Culturele 

Hoofdstad in 2021 en de post 2020 EU-agenda. Het 7de Forum wil 

zich richten op de rol van lokale gedecentraliseerde actiegroepen bij 

het implementeren en realiseren van Europese en nationale 

prioriteiten. Het gemeenschappelijk thema dat vragen stelt over 

verleden, heden en toekomst in een context van gedeelde waarden en 

Europalia viert 50-ste verjaardag met Roemenië. 

Het tweejaarlijkse cultuurfestival Europalia zal vanaf oktober in het teken staan van Roemenië, 

30 jaar na de val van dictator Nicolae Ceausescu. Roemenië is op dit ogenblik trouwens 

voorzitter van de Europese Unie.  

Het programma toont 200 evenementen op meer dan 50 locaties.  

Volgens de organisatoren is het cultureel patrimonium van Roemenië bij ons nog te onbekend.  

Europalia bestaat 50 jaar en is aan de 27e editie toe 

 
  

 

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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Save the date 

 


