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Paasactie: Ambachtelijke chocolade. 

Hartelijk dank aan allen voor het bestellen van chocolade tijdens de “Paasactie”.Niettegenstaande 

de pandemie was het een geslaagde actie. Jullie steun was zeer belangrijk voor ons 

 

Voorjaars schoonmaak - curățenia de primăvară, OLF Poienița. 

Traditioneel organiseert OLF Poieniţa een voorjaarsschoonmaak net voor het paasverlof, dit vond plaats op 12/04/201. De 

aandacht ging naar twee doelstellingen, waar we trots op zijn in ons dorp, namelijk het monument van “”Deal de la Cruce” en 

“Troita”. 

Voorouderlijk geloof verweven met respect voor onze lokale helden, onderhielden wij “Deal la Cruce”, het monument dat in 

1936 werd opgericht ter ere van onze helden uit de Onafhankelijkheidsoorlog - 1877 en deze van de Eerste Wereldoorlog - 

1916-1918. Ze hebben zich voor ons opgeofferd en wij, hun nagedachtenis ter ere, hebben de plicht om respect en herinnering 

aan hen levend te houden. Daarom hebben wij met veel plezier de plaats rond het monument schoongemaakt, bloemen 

geplant, de ontbrekende vervangen en nieuwe bijgeplant. We waren erg blij dat twee kinderen, Lavinia en David, ons vergezelden. Niet alleen omdat zij een helpende hand boden maar ook 

omdat ze patriottische verzen reciteerden, die ons herinneren aan andere activiteiten die hier werden uitgevoerd. Aan het einde van deze mooie lentedag rustten we even uit op de heuvel, 

genietend met een kopje koffie met uitzicht over ons dorp. Andere mensen ruimden op in het dorp Troita. 

Op het einde van de dag hadden we voldoening van ons werk, waarbij we het nuttige aan het aangename paarden. 

De balans tussen werk en privé wordt elke dag alleen samen bereikt, door middel van socialisatie. 

Artikel: Doina Enache  OLF Poieniţa  

 

 

Provincie Limburg heeft een nieuw provinciaal reglement ‘Projecten Mondiale Samenwerking’. 
Het project Mondiale Samenwerking is gericht op de sociale, maatschappelijke of economische ontwikkeling van een regio, 

gemeenschap of bevolkingsgroep, beoogt een duurzame ontwikkeling, betrekt de doelgroep/partner bij de voorbereiding, de uitvoering 

en de opvolging van het project en moet de doelgroep in staat stellen om de eigen ontwikkeling in handen te nemen. Het project 

situeert zich in een erkend ontwikkelingsland, voorkomend op de lijst van de OESO (DAC-Lijst). Het is niet alleen belangrijk dat er een 

goed structureel onderbouwd project in een ontwikkelingsland wordt ondersteund. Even belangrijk zijn de fondsenwervende, 

informatieve en educatieve activiteiten die georganiseerd worden in de provincie Limburg. Er bestaat nu maar één ronde per jaar om 

een subsidie aan te vragen en de indieningsdatum is 1 mei! Het maximumbedrag van een subsidie per project per werkjaar is verhoogd 

naar 15 000 euro. De provinciale subsidie bedraagt maximaal 75% van het totale subsidieerbare budget.  

Meer informatie kan je terug vinden op de website van provincie Limburg  www.limburg.be 



 

 

Online - 2de vorming jeugdprojecten 

i.s.m. JINT & ADR 
LimPRo vzw organiseert samen met JINT in het kader van de ADR-academie 

een vorming rond jeugdprojecten. Deze sessie is een opvolging van de twee 

reeds gegeven sessies.  De vorming zal online doorgaan op donderdag 6 mei 

om 19:30 uur. 

Heb je interesse in deze vorming schrijf je dan in via:  

limburgse.roemeniewerking@live.be 

Opruimactie Straat.net verschuift naar weekend van 17, 18 en 19 

september 2021 

In het derde weekend van maart was straat.net 2021 gepland. Op dit ogenblik ziet het er nog niet naar uit dat 

de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus snel zullen versoepelen waardoor u als groep samen zwerfvuil 

kan opruimen. Er is  beslist om Straat.net 2021 te verschuiven naar het weekend van 17, 18 en 19 

september.  Op zaterdag 18 september is het World Cleanup Day, waarop wereldwijd zwerfvuil wordt 

opgeruimd.  

Voor sommige verenigingen een mogelijkheid om wat fondsen te vergaren. 

Meer info: https://limburg.net/nieuws/opruimactie-straatnet-verschuift-naar-weekend-van-17-18-en-19-

september-2021  

 

                        

 

 

 
  

 

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: https://facebook.com/search/top?q=limburgs%20platform%20roemeniëwerking  

Email:  limburgse.roemeniewerking@live.be 
Telefoon: +32 477 74 06 89 
Website: www.limpro.be  

Save the date 

 


