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Paasactie: Ambachtelijke chocolade. 

LimPRo vzw Paasactie: verkoop van chocolade ten voordele van jeugdwerking Dumitreşti. Ter gelegenheid van het paasfeest 

bieden we u artisanale handgemaakte lekkernijen te koop aan. Op het bestelformulier kan u een keuze maken.  De bestelling wordt 

door ons bij u coronaproof aan de deur afgeleverd in de loop van de week van 29 maart (week voor Pasen). Uw bestelling is 

definitief na overschrijving van het bedrag op rekeningnummer    BE15 9730 8732 8730   van Limburgs platform Roemenië 

werkingen en u het bestelformulier overgemaakt hebt aan: limburgse.roemeniewerking@live.be  

 

Bestellingen dienen ten laatste bij ons toe te komen op zaterdag 20 maart 2021. U kan na levering genieten van uw aankoop en wij 

zijn u dankbaar voor uw bijdrage. Hierbij de link naar het bestelformulier:  

https://drive.google.com/file/d/1KuL8vmpJJqm7lyuFE3CQTvi7nnb2IyAV/view?usp=sharing 

 

Online - Vorming nieuwe vzw-wetgeving. 

ADR-Vlaanderen organiseert samen met Scwitch in het kader van de ADR-academie een onlinevorming rond de 

nieuwe vzw-wetgeving en UBO-registratie. Heb je interesse hebben in een vorming rond de nieuwe vzw-

wetgeving en UBO-registratie? 

De vorming ‘vzw-sessie’ zal online doorgaan op maandag 22 maart om 19:30 uur. Voor meer informatie en 

inschrijving verwijzen wij je graag door naar de ADR website: vorming VZW-sessie – ADR-Vlaanderen. 

 

Als er nog thema’s of vragen zijn die zeker aan bod moeten komen, kan je die op voorhand bezorgen, dan worden 

deze doorgegeven aan de expert. 

mailto:limburgse.roemeniewerking@live.be
https://drive.google.com/file/d/1KuL8vmpJJqm7lyuFE3CQTvi7nnb2IyAV/view?usp=sharing
https://adrvlaanderen.be/events/vorming-vzw-sessie/


 

 Belgische getuigen over 1989. 

Het Vredescentrum van stad Antwerpen organiseert het interviewproject over de 

migratiegeschiedenis van Oost Europese landen naar België na de val van de muur in 

1989. Meer info: Herinneringsproject My Story / (Y)Our Story | Vredescentrum 

Zij zoeken daarvoor getuigenissen van personen in België die betrokken waren of zich 

betrokken voelden bij de ontwikkelingen in Oost-Europa ten tijde van de val van het 

IJzeren Gordijn. Mogelijk dat jullie hierbij kunnen helpen? 

Meer specifiek werkt het Vredescentrum een educatief pakket uit voor het secundair 

onderwijs in Antwerpen (en op termijn ook Europees), op basis van getuigenissen van personen met een migratieachtergrond in 

Oost-Europa die zelf, of via hun familie, de democratische transities van 1989 meemaakten. Dit project werken ze uit in 

samenwerking met EuroClio, Centrum Historii Zajezdnia en de Evens Foundation. Het Vredescentrum is aanvullend op zoek naar 

verhalen van Belgen, die in de jaren tachtig de situatie in Oost-Europa op de voet volgden, of zelfs heen en weer reisden of steun 

verleenden aan de oppositiebewegingen en daarover willen vertellen voor de camera. Denk dan aan personen uit de 

vredesbeweging, politieke of culturele vriendschapsorganisaties, hulporganisaties of diplomatie. 

 

Denken jullie wellicht aan personen? Alle suggesties zijn welkom! 

Bij vragen over het project kan je terecht bij 

Margot De Deken | Projectmedewerker stad Antwerpen | TV | Vredescentrum | De Coninckplein 25-26, 2060 Antwerpen 

(Permeke)| gsm +32 477 97 19 42 | tel. +32 3 338 36 51 | www.vredescentrum.be 

Een eerste getuigenis op Radio2 beluister je hier: https://radio2.be/luister/select/start-je-dag-antwerpen/reizen-achter-het-ijzeren-

gordijn-controleurs-rukten-het-hoofd-van-mijn-pop 

 

 

Lidmaatschap TON (The Open Network for community development) 

ADR-Vlaanderen wil ADR-groepen aanmoedigen om lid te worden van The Open Network for community 

development (TON). Door dit lidmaatschap ondersteunen ADR-groepen de uitbouw van een netwerk van 

Roemeense ADR-partners. TON verleent een kader en structuur aan verschillende vrijwilligersinitiatieven in 

Roemenië: mannen en vrouwenbewegingen, jeugdbeweging, gezondheidsraden, … TON biedt ook opleiding en 

vorming aan voor vrijwilligers, organiseert contactdagen en begeleiding op maat en zorgt voor uitwisseling van 

informatie en kennis. 

 

TON in cijfers: Het TON netwerk telt naast nationale trainers en specialisten ook 24 regionale trainers en 

verenigt bijna 300 micro-initiatieven over het ganse land. Het netwerk is op volgende domeinen actief: 

gezondheid, toerisme, veiligheid, jeugdwerk, landbouw, ondernemerschap en sociale economie, opleiding en 

vorming, sociale organisatie en samenlevingsopbouw. Individuele leden betalen €10 per jaar. Organisaties, 

verenigingen, instellingen en bedrijven betalen €50 lidgeld op jaarbasis. 

 

Hoe lid worden vanuit Vlaanderen? Stort het gepaste bedrag op rekeningnummer van ADR-Vlaanderen vzw 

(Vlaams partnerorganisatie) BE90 7785 9751 7732, BIC: GKCCBEBB. Vermelding: lidmaatschap TON 2021 + 

naam ADR-groep. ADR-Vlaanderen zorgt ervoor dat alle lidgelden vanuit Vlaanderen worden doorgestort naar 

Roemenië. 

https://www.vredescentrum.be/agenda/herinneringsproject-my-story-your-story.html
https://www.vredescentrum.be/project/publieksactiviteiten/europees-herinneringsproject-my-story-your-story.html
https://www.vredescentrum.be/
https://radio2.be/luister/select/start-je-dag-antwerpen/reizen-achter-het-ijzeren-gordijn-controleurs-rukten-het-hoofd-van-mijn-pop
https://radio2.be/luister/select/start-je-dag-antwerpen/reizen-achter-het-ijzeren-gordijn-controleurs-rukten-het-hoofd-van-mijn-pop


 

 

• 20 maart 2021 om 10u, online AV ADR 

Vlaanderen. 

Agenda: Statutaire verplichtingen, Inclusie, 

ADR-TON, Voorstelling jaarplan 2021. 

 

• 30 maart 2021 om 19u30, online AV LimPRo & 

regiovergadering Limburg. 

 

• 22 april 2021 om 19u (Belgische tijd), online 

werkgroep thuiszorg samen met de Roemeense 

partners. 

 

• 6 mei 2021 om 19u30, online 2de vorming 

jeugdprojecten i.s.m. JINT vzw. Tegen 6 mei is 

het finale materiaal klaar waarmee mogelijke 

indieners aan de slag kunnen, zoals de 

progammagids en de aanvraagformulieren. 

 
  

 

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 

IN DE KIJKER 

https://www.facebook.com/limburgsplatform.roemeniewerking
mailto:info@limpro.be
tel:+32477740689
http://www.limpro.be/

