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Group Humanitarian Aid Hasselt op werkbezoek in Butea (Roemenië) 

De vrijwilligersgroep Humanitarian Aid Hasselt bracht in november, samen met een afvaardiging van het expertisenetwerk Gezondheid en Zorg van de Arteveldehogeschool in Gent, 

een werkbezoek aan Butea. Vanuit de Hasseltse groep worden een tweetal projecten in Butea (Roemenië) intensief ondersteund en begeleid. Vooreerst betreft het een project met 

betrekking tot het opzetten van een jeugdwerking. De afgelopen zomervakantie hebben een viertal jongeren uit Butea een basiscursus “monitor “gevolgd. Op zaterdag 19 oktober 

heeft er een jongerendag plaats gevonden in Butea, waarbij deze jonge monitoren instonden voor de organisatie. In gesprek met de plaatselijke priester en één van de jonge 

monitoren werden voorstelen en afspraken gemaakt naar de toekomst. 

Het plaatselijke woon- en zorgcentrum vormt het kader van het tweede project. Kwaliteitszorg en het ontwikkelen van een professioneel zorgproces staan hierbij centraal. In 

samenwerking met het expertisenetwerk Gezondheid en Zorg van de Arteveldehogeschool werden ideeën en wensen ontwikkeld om in het academiejaar 2020 – 2021 een zestal 

studenten verpleegkunde gedurende een zestal weken stage te laten lopen in Butea en omgeving, waarbij een langdurig project inzake het ontwikkelen van een professioneel 

zorgproces in het woon- en zorgcentrum de rode leidraad kan zijn. Tijdens deze samenkomst werden enkele zorgverleners van het woon- en zorgcentrum uitgenodigd een 

werkbezoek af te leggen in België in het voorjaar van 2020. 

Tekst: Jos Kuppens 

 

ADR-Vlaanderen: expo 30 jaar vriendschap tussen België en Roemenië. 

ADR-Vlaanderen, de koepel van Roemeniëwerkingen in Vlaanderen, bestaat dit jaar 30 jaar. Om dat te vieren organiseerde 

Actie Dorpen Roemenië-Vlaanderen een tentoonstelling over solidariteit, samenwerking en vriendschap van 1989 tot nu in het 

Gallo-Romeins Museum te Tongeren. 

Deze tentoonstelling werd op zaterdagvoormiddag 9 november feestelijk geopend met een welkomstwoord door de nieuwe 

Roemeense ambassadeur in België Andreea Pastarnac. Ook de voormalige Belgische ambassadeur Philippe Beke was 

aanwezig en de voorzitter ADR-Vlaanderen Jozef Goebels samen met vele vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor 

Roemenië en hun partners in Roemenië. 

 

Erasmus+ projectenbeurs voor de volwasseneneducatie! 

EPOS het nationaal agentschap voor Erasmus+ projecten in Vlaanderen organiseerde op 10 december een projectbeurs in 

Alden Biesen. LimPro, samen met DVD Kruibeke, kreeg hiervoor een uitnodiging om het project PROtect te komen voorstellen. 

Tijdens de voormiddagsessie waren er workshops rond communicatie, desiminatie en projectrapportering. 

Tevens maakten wij daar kennis met “Epale”. Dit is een ondersteunend platform voor Europese projecten. 

Tijdens de namiddag was de beurs open voor het publiek. Geïnteresseerden konden zo kennis maken met de projecten en 

de wijze waarop men een dergelijk project aanpakt en tot een goed einde brengt. 



 

 

Ontdek de vernieuwde website van de 4de pijler.  

In de week van 18 november is de website van het 4de Pijlersteunpunt 

helemaal vernieuwd! De structuur blijft grotendeels behouden. Maar 

de aanpak is eigentijdser. De vernieuwde website is veiliger, 

interactiever en biedt betere mogelijkheden op technisch vlak. En de 

site is ook aangepast voor gebruik op je smartphone of tablet. 

Hij biedt ons in elk geval de mogelijkheid om jullie nog actiever te 

informeren en te betrekken bij de 4de Pijlerwerking. 

Is je 4de Pijler al geregistreerd op de website? Dan kan je opnieuw je 

eigen pagina beheren en zelf activiteiten toevoegen. Dat kan zodra je 

een nieuw paswoord hebt aangemaakt. Op maandag 25 november 

zou je daarover een e-mail moeten ontvangen hebben.De organisatie 

hoopt dat de nieuwe site in de smaak valt. Heb je opmerkingen, 

suggesties of vragen, stuur ze gerust naar info@4depijler.be 

 

Bron: 4de pijlersteunpunt. 

ADR Kinrooi-Coman brengt bezoek adoptiedorp Coman in Roemenië. 

Naar jaarlijkse gewoonte bracht een afvaardiging van ADR Kinrooi-Coman ook dit jaar een – 

weliswaar kort – bezoek aan hun adoptiedorpje Coman. Coman is een klein dorpje gelegen aan de 

voet van de Karpaten op ca 30 km van Bacau met ongeveer 1000 inwoners waarvan er velen in het 

buitenland werkzaam zijn. In 1994 gingen we voor de eerste maal met hulpgoederen naar Coman, 

na meer dan 25 jaar hebben we nog steeds goede contacten met de mensen ter plaatse die 

overwegend katholiek zijn. De contacten verlopen steeds via de pastoor, momenteel de heer A. 

Hirja. Op zondagmorgen was het dan ook vanzelfsprekend dat wij de plechtige hoogmis zouden 

bijwonen waar ook een aantal vrouwen van OLF alsook de jeugd aanwezig waren. Omdat wij op 22 

augustus bij de ‘inwijding’ van de parochiekerk door omstandigheden niet aanwezig konden zijn, 

kregen we nu een mooi herinneringsvaandel en –badge aangeboden. Na de misviering was het tijd 

om samen met de OLF-vrouwen en de scouts aan tafel aan te schuiven voor een lekkere maaltijd. 

Zoals gewoonlijk hadden wij voor alle aanwezigen een kleine attentie voorzien die zeker 

geapprecieerd werd. Na het eten leerden de scoutsmeisjes ons buiten onder een stralende zon 

enkele dansjes aan. Het was plezant! Daarna maakten we nog een wandeling door het dorp waar 

er duidelijk meer volk op de been was dan gewoonlijk, dit omdat het verkiezingszondag was en er 

voor een nieuwe president gestemd moest worden (in het schooltje). Na deze goedgevulde zondag 

hadden we ’s anderendaags een vergadering met pastoor Hirja betreffende de noden voor zijn 

parochie. Hij toonde ons wat er vorig jaar gerealiseerd werd met het geld dat ADR Kinrooi-Coman 

gesponsord had, o.a. lemen muren van het parochie- en cultuurhuis gecementeerd en afgewerkt en 

kerkvloer hernieuwd. Samen keken we ook de rekeningen na van het afgelopen jaar van OLF en de 

jeugdwerking (sponsoring kerstcadeautjes en jaarlijks jeugdkamp). Alles werd netjes bijgehouden. 

Voor volgend jaar willen we zeker ook weer de vrouwenbeweging alsook de jeugdwerking steunen. 

Verder heeft men plannen om een glazen afscheidingswand te plaatsen in de kerk zodat de kinderen 

er apart kunnen zitten. In de namiddag maakten we een uitstap naar de zoutmijn van Tirgu Ocna en 

dinsdag was het weeral tijd om de terugreis aan te vatten. 

Het was een kort maar zinvol bezoek aan ons dorp Coman, waar we reeds meer dan 25 jaar mee 

verbonden zijn. 

Artikel: Eliane Vandersteegen 

  
  

 

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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