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Verkoop ambachtelijke chocolade t.v.v. jeugdwerking Roemenië 

Najaar…de feesten komen langzaam in zicht en ook zo Sinterklaas en de eindejaarsfeesten. 

Wij organiseren opnieuw een on-line verkoop van ambachtelijke chocolade. De opbrengst van deze verkoop gaat integraal naar de jeugdwerking in Roemenië voor aankoop spel 

en knutselmateriaal. Verder zal het geld gebruikt worden om jongeren de kans te geven om een monitoren opleiding/kamp te volgen georganiseerd door nationale AGLT-

jeugdwerking onder de koepel van TON. 

 

Je kan u het bestelformulier terug vinden via: https://tinyurl.com/y4rfyqok, facebookpagina en in je mailbox. 

Wij kijken uit naar jullie massale bestellingen en laat het jullie vooral smaken. 

 

Fonds Vrienden Van ADR-Vlaanderen. 

Het 'Fonds vrienden van ADR-Vlaanderen' is officieel gestart en zorgt ervoor dat giften aan ADR-Vlaanderen vanaf nu 

fiscaal aftrekbaar zijn. Dit kan voor individuen, maar ook voor bedrijven die belasting betalen ¡n België. 

Om fiscaal aftrekbaar te zijn moeten de giften gestort worden op de rekening van ADR bij de Koning Boudewijnstichting 

(KBS) en voorzien zijn van de juiste gestructureerde mededeling. Op dit moment is deze fiscale aftrekbaarheid verzekerd 

tot en met 31 oktober 2021, deze periode kan verlengd worden mits akkoord van beide partijen: KBS en ADR-Vlaanderen. 

Het rekeningnummer van ADR-Vlaanderen bij de Koning Bouwdewijnstichting  is:  

IBAN BE10 0000 0000 0404, gestructureerde mededeling: "018/1440/00045". 

Bestemming van de giften: momenteel kan het fonds gebruikt worden voor het realiseren 

van twee doelstellingen. Enerzijds het uitbouwen van thuiszorg in Roemenië en anderzijds het uitbouwen van 

middenveldorganisaties in Roemenië. Met andere woorden: The Open Network en aanverwante organisaties: AGLT, OLF, 

OLB, ADAM,.. De oprichters van het Fonds, Philippe Beke (vroeger Belgisch ambassadeur in Roemenië) en Jean-Pierre 

Descan (hoofd internationale dienst Christelijke Mutualiteiten), moeten akkoord gaan met de bestemming van de uitgaven 

via het Fonds. Ook de KBS zelf kijkt toe op de bestedingen en kan alle facturen van uitgaven opvragen bij ADR-

Vlaanderen. Je eigen gestructureerde mededeling: Stel dat je op pensioen gaat. Je geeft een feest maar wil geen cadeaus 

voor jezelf. Je wil wel oproepen om het thuiszorgproject te steunen via het fonds. Dan kan met de KBS worden afgesproken 

om een aparte gestructureerde mededeling in het leven te roepen zodat giften, gedaan naar aanleiding van jouw feest in 

één overzicht kunnen gezet worden. 

https://tinyurl.com/y4rfyqok


 

 

“Ongedoofde Lichten” 

22 november 2019, CC Hasselt 

Het toneelstuk gaat over de communistische periode, over de 

Roemeense elite die opgepakt, opgesloten, ondervraagd, gefolterd en 

geëlimineerd werd.  

Een noodzakelijk toneelstuk, een herinneringsstuk voor diegenen die 

die tijden hebben meegemaakt, maar vooral een toneelstuk om de 

essentie van het kwaad van de dictatuur te begrijpen. De 

toneelvoorstellingen gaan door in november en doorkruisen West-

Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en 

Limburg.   

In Limburg gaat de voorstelling door op 22 november in het 

Cultuurcentrum te Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt. Aanvang om 

20.00u. 

Tickets: 15 euro, te reserveren via administratie@adrvlaanderen.be of 

telefonisch 014/40 31 63. 

Meer informatie: www.adrvlaanderen.be 

 

Voormiddag: thema migratie van Roemenen: redenen, gevolgen voor de samenleving en 

ADR-groepen, inclusie,...met sprekers uit verschillende organisaties en een panelgesprek. 

Namiddag: praktische workshops, het inspiratieboek in avant-première: een praktisch 

handboek voor ADR-groepen, ADR-Vlaanderen in de toekomst, netwerken. 

In aanwezigheid van: de voormalige Belgische ambassadeur in Roemenië Z.E. Mr. Thomas 

Baekelandt en zijn vrouw Ilse, de Roemeense ambassadeur in het Koninkrijk België, Z.E. 

Mevr. Andreea Pastarnac. 

Deelnemen: Inschrijven kan tot 18 november via administratie@adrvlaanderen.be  

telefonisch (014/40.31.63) of via de website. 

Deelnameprijs (inclusief drinken en eten): 7 euro voor ADR-leden en 10 euro voor niet-

leden. Het volledig programma is binnenkort beschikbaar op www.adrvlaanderen.be  

 

Roemeense jeugdbeweging doet ideeën op in Larum, Geel – 

België. 

Een delegatie van de Roemeense jeugdbeweging AGLT (Asociatia Grupurilor Locale de 

Tineret) verbleef van donderdag 25 november tot maandagmorgen 28 november in Larum 

bij Geel. Tijdens deze driedaagse in ons land organiseerden de vijftien leden een Nationale 

Raad, deden ze ideeën op en onderhielden ze hun Vlaamse contacten, want dankzij de 

expertise van tal van Vlaamse jongeren is AGLT in 2000 opgestart in Roemenië. 

Er werd ook een gesprek gevoerd met Chirojeugd Vlaanderen en Kazou over verdere 

uitwisselingen. De deelnemers zijn allemaal vrijwilliger net als alle jeugdbegeleiders in 

Roemenië, want de jeugdbeweging heeft niet de financiële mogelijkheid om een 

beroepskracht in dienst te nemen. Overheidsfinanciering is er niet in Roemenië. AGLT 

behoort tot één van de grootste jeugdbewegingen van Roemenië.  

Bron: Bart Wynants van Somepro vzw. 

 
  

 

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 

Toneelvoorstelling 

Contactdag ADR-Vlaanderen 23 

november 2019, Roeselare. 

De Contactdag gaat door in Roeselare, Site Kerelsplein 

- Acaciastraat 6van 9:30 - 17:00 uur. 
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