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Voorlichting en preventie coronavirus Covid-19, OLF Poienița en OLF Giurcari. 
Vrijwilligers in actie, 09.05.2021, OLF - OLB Poienița en "ADSEL" Dumitrești. 
 
Op de tweede zondag van mei, de "Nationale Dag van de traditionele kleding", kregen OLF en OLB Poienița het bezoek van de 

organisatie ADSEL Dumitrești. De ADSEL-leden presenteerden een zeer interessante en goed gedocumenteerde activiteit. Onder 

het motto "Vrijwilligers in actie" presenteerde Stănilă Mariana, leraar biologie, ons regels om de ziekte Covid-19 te voorkomen en 

het belang van vaccinatie. 

We hopen dat de angst voor het onbekende, voor de mogelijke 

bijwerkingen van het vaccin, is weggenomen, door de telefonische 

interventie en de toelichting door Dr. David Violeta, arts in het Dumitrești 

vaccinatiecentrum. 

Na demonstraties, uitleg en begeleiding kwam het emotionele gedeelte. We keken in het album met herinneringen naar foto's waar 

we de traditionele klederdracht met emotie en liefde droegen tijdens onze activiteiten. Herinneringen herbelevend, voelde wij 

opnieuw heimwee aan de tijden dat er geen masker of afstand nodig was tijdens onze activiteiten. 

Tekst: Georgeta Turturică lid OLF Poienița.  

 

Dag van het verlangen OLF Giurcari 
 

Op 13 mei was het de “Dag van het Verlangen” in Roemenië. Om aan het verlangen om te communiceren en te socializen te 

voldoen, hoorden enkele vrouwen van OLF Giurcari interessante informatie over het SARS-COV2-virus, dat de COVID-19-ziekte 

veroorzaakt, over hoe het wordt overgedragen en wat we moeten doen om het te vermijden. 

Uit de wens om zoveel mogelijk nuttige informatie over te dragen, beschreef mevrouw Stanila Mariana, lid van de Vereniging voor 

Sociale, Educatieve en Lokale Ontwikkeling Dumitrești - ADSEL Dumitrești, het virus en de wijze van overdracht met behulp van 

voorbeelden en concrete methodiek. 

Tekst: Viorica Vintila-Sontica, Coordinator OLF Giurcari, lid ADSEL Dumitrești.   

 

We wensen TON-leden een goede gezondheid, mooie prestaties en zien je zo snel mogelijk gezond en gelukkig! 



 

 

ADR-Vlaanderen is op zoek naar 
een educatief medewerker  
 
ADR-Vlaanderen is dringend op zoek naar een educatief medewerker. Beschik 

jij over goede communicatieve vaardigheden en ben je geëngageerd? Toon je 

interesse in de Europese actualiteit? Kan je werken in teamverband en/of 

zelfstandig? Heb je interesse in Roemenië in al haar facetten? Dan ben jij 

misschien de collega die we zoeken!  

Klik snel op https://adrvlaanderen.be/.../vacature-educatief... voor meer info 

i.v.m. functieomschrijving, profiel en sollicitatieprocedure.  

Speeldagen GLT Butea en GLT Dumitrești. 

 
 De laatste week van de lente een prachtige dag die 23-ste mei. Het was een prettige ervaring voor zowel 

vrijwilligers als de deelnemende kinderen, het ontbrak ons allemaal aan activiteiten en interactie. Het was 

een geweldig gevoel om de kinderen te zien komen en betrokken te raken, door hun glimlach leefden we 

voor elk moment, omdat we niet wisten wanneer de tijd zou komen om de glimlach en het geluk van onze 

dierbaren te zien. 

Tekst Catalina Elena, Dumitrești en Iulia Moisii, Butea. 

 

 

 
  

 

CONTACTEER ONS OVER ONS  SOCIAL 

Limburgs Platform Romeniëwerkingen, vzw 

Lichtveld 53 bus 101, 

3980 TESSENDERLO 

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

 

De vereniging LimPRo heeft tot doel het stimuleren, 

initiëren en coördineren van samenwerkingsverbanden 

tussen lokale Roemeniëwerkingen in de provincie 

Limburg. 

 RPR Antwerpen, afd. Hasselt 

Zetel vzw: Lichtveld 53/101, 3980 Tessenderlo 

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

Website:    www.limpro.be  


