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Ter nagedachtenis aan de helden - Poienita - Vrancea Roemenië 

Dit jaar vond de hommage-activiteit plaats in drie fasen, tussen 28 en 31 mei. We vierden hemelvaart van de Heer in de kerk van Lastuni en brachten hulde aan de helden, zowel 
bij het Monument of the Heroes op het kerkhof als bij het kruis dat aan hen is opgedragen op de heuvel van het dorp Poienita. 
Op de dag voor de ontmoeting op de heuvel van het kruis maakte Georgeta, samen met haar dochter en zoon, de plaats schoon en bereidde de plaats voor als eerbetoon aan de 
helden wiens namen op het monument zijn gegraveerd. 
We vonden elkaar terug, de leden van OLF en OLB Poienita, na een lange tijd thuis geïsoleerd te zijn geweest. 
Het was een vreugdevol weerzien, herenigen, socialiseren, tevreden dat we de gebeurtenissen van de afgelopen maanden als gevolg van de pandemie goed hebben doorstaan. 
De luchtige schone natuur met overal groen, omlijst door het blauw van de lucht en de geur van bloemen, versterkte de emotie van het moment. 
 
Met vroomheid en dankbaarheid richtten we onze gedachten op de helden van onze dorpen. Echtgenoten, vaders, zonen, ooms, grootouders, broers, vochten met het opperste 
offer, het leven en de gedachte aan de geliefden die thuis waren achtergelaten, op verschillende tijden en plaatsen voor de verdediging van het land. 
Daarom legden wij op de heuvel aan het kruis aan de kinderen uit waarom ze de helden moeten respecteren, jaarlijks een eerbetoon moeten brengen en een bloem moeten 
leggen bij de monumenten die aan hen zijn opgedragen, ongeacht waar ze in de loop van jaren en jaren zullen worden gevonden. Toen we bloemen neerlegden zagen we de 
empathie op de gezichten van de kinderen, ze leefden zich in. Dit is hoe we ze voorbereiden op de toekomst: de liefde en het respect voor de helden, voor de voorouders, voor de 
Roemeense taal en volkskunst, opdat dit niet verloren gaat. 
 
Tekst: Doina Enache 

 

SOS - Fire 

Scholen gezocht voor het project SOS fire. 
 
Het project ‘SOS-Fire’ wil Europese schoolkinderen bewust maken van de risico’s van brand, van de preventie ervan en van 
de belangrijkste maatregelen die moeten worden getroffen in geval van nood en brand. 
Door deel te nemen aan dit project, stellen de schoolinstellingen zich open, enerzijds voor nieuwe les- en leermethodes in het 
onderwijs en anderzijds voor de lokale gemeenschap. Ze bieden studenten een aangename en gastvrije omgeving waar ze 
kunnen leren en waar de leerkrachten methoden uit de informele context kunnen introduceren in het reguliere 
onderwijssysteem. 
 
Wil je meewerken? Surf dan naar volgende link: https://adrvlaanderen.be/projecten/sos-fire/ 



 

 

 
 

• Vormingssessie in samenwerking met 
JINT, LimPRo vzw en ADR-Vlaanderen op 
16 september 2020 in Tessenderlo van 
9u30 tot 11u30, zaal 2. 
 
Inschrijven verplicht. Dit kan tot 6 
september 2020 via 
limburgse.roemeniëwerking@live.be  
 
Deze vorming staat ook open voor 
groepen van andere regio’s dan Limburg. 

 

• Algemene regionale vergadering LimPRo 
vzw op 28 september 2020 om 19u30. 
 
Inschrijven verplicht. Dit kan tot 21 
september 2020 via 
limburgse.roemeniewerking@live.be 

Meesters in samenleven een campagne van de federatie 

 

120 activiteiten van sociaal-cultureel werk in Vlaanderen en Meesters 

in Samenleven. Dat zijn de vele sociaal-culturele organisaties en 
initiatieven in Vlaanderen volgens een nieuwe campagne van De 

Federatie, spreekbuis van deze organisaties. De financiële kater van 

corona weegt zwaar (de sector zal zo’n 7 miljoen euro verlies lijden in 

een zestal maanden). Zeker als je weet dat de sociaal-culturele 

organisaties in 10 jaar tijd tot de helft van hun overheidsmiddelen 

zagen verdwijnen. Voor veel van deze kleine, lokale organisaties die 

enkel op vrijwilligers draaien en hun inkomsten grotendeels halen uit 

het jaarlijkse eetfestijn of lenteconcert, betekent corona een serieuze 
streep door de (letterlijk en figuurlijk) rekening terwijl de maatregelen 

van de federale en Vlaamse regering aan hen voorbij gaan. Gelukkig 

vangen meerdere steden en gemeenten de ergste noden op, maar 

dan moet je wel geluk hebben om in één van die gemeenten actief te 

zijn. Onder meer met deze campagne wil De Federatie daar 

verandering in brengen.  Op deze website vind je een (staal)kaart van 

sociaal-culturele activiteiten verspreid over Vlaanderen (en 
daarbuiten). 

 

http://meestersinsamenleven.be/persbericht/persbericht-sociaal-

cultureel-werk-als-essentiele-sector-voor-echte-maatschappelijke-

relance/ Zoek en vind op deze kaart ruim Brussel. Zo kan je aan den 

lijve ondervinden dat echt héél Vlaanderen sociaal-cultureel is. De 

activiteiten, foto’s en filmpjes die je op de kaart  kan vinden, zijn deels 

verzameld door studenten sociaal (cultureel) werk van verschillende 

hogescholen: AP Hogeschool Antwerpen, HoGent, Odisee 

Hogeschool en UCLL. 

 
  

 

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 

OP DE AGENDA 


