
 

 November 2021 
LimPRo Nieuwsbrief 

 

 

 

Nationale feestdag van Roemenië 2021 – OLF & OLB Poienița – Dumitrești 
Ter gelegenheid van de Nationale Dag van Roemenië 

kwamen OLF & OLB Poienița – Dumitrești, op 30 november 

2021 bijeen. 

Gezien de pandemie omstandigheden, verzamelden we in 

beperkt kader, met enkel gevaccineerden en personen die 

de ziekte hebben doorgemaakt, en dit noodzakelijkerwijs 

met masker. 

Aan de vooravond van de viering van de Grote Unie hebben 

we de "Bibliotheek van de gepensioneerdenboeken" 

ingehuldigd. De boeken werden verzameld uit donaties en 

zijn beschikbaar voor liefhebbers, die graag willen lezen, in 

het lokaal van onze vrouwenvereniging of thuis. Via 

Georgeta Turturica hebben we een schone, lichte en zeer 

gastvrije kamer, naast de twee die het dorpsmuseum in ons 

lokaal huisvestten. Het meubilair en de exposities zijn donaties van de dorpelingen. Vandaag bracht Nela Rosu ons een riem, ouder dan de unie, 

gedragen door de overgrootvader van haar man. 

Rodica Budui, bibliothecaris van de middelbare school "Grigore Gheba" Dumitrești, gaf ons enkele waardevolle ideeën over het ordenen van boeken 

in de bibliotheek. 

De Nationale feestdag werd gekenmerkt door toespraken gewijd aan het evenement. Enkele ouderen haalden herinneringen op, uit hun geheugen 

of verteld door grootouders, sommigen zelfs als ooggetuige van de grote gebeurtenis. 

Tot slot werd als eerbetoon aan onze voorouders, ondanks de koude buiten, de vlag van ons land uitgerold. In de mist van de nacht zong ik met al 

mijn enthousiasme "Happy birthday, Romania!, Happy birthday to all Romanians!" 

Artikel: Doina Enache, Coordinator OLF Poienița. 
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Pas op voor vuur in de winter! ADSEL – Dumitrești 
Het begin van het koude seizoen brengt een 

aanzienlijke toename van branden in woningen 

met zich mee, met materiële schade tot gevolg. 

Vuur is een complex en destructief fenomeen, dat 

mensen alleen maar problemen en lijden bezorgt. 

In de gemeente Dumitrești werd helaas in relatief 

korte tijd het derde verbrande huis geregistreerd, 

waar de vereniging ADSEL tussenbeide kwam 

met materiële hulp voor deze mensen om deze 

moeilijke levensfase te overwinnen. 

Onze aanbevelingen aan de gemeenschap van 

Dumitrești zijn: de verwarmingsinstallaties 

controleren en de improvisaties of defecte 

installaties elimineren, ze controleren en 

overvoeding vermijden gezien het feit dat de 

verwarming met hout gebeurt, de schoorstenen 

controleren en periodiek schoonmaken, samenwerken met de vrijwillige dienst voor situaties Dumitrești, afdeling spoedeisende hulp. 

Artikel: Luci Stanila, voorzitter van de Vereniging voor Sociale, Educatieve en Lokale Ontwikkeling - ADSEL 

Dumitrești.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Noteer deze data alvast in je 
agenda  

 
 ADR Algemene vergadering 13 maart 2022 in Limburg. 
 Gedecentraliseerd forum, Thomas More-Campus Geel op 23-

24-25 maart 2022. 
 
 
 
 
 
 

 

Save the date 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

Ond. Nr. 525.668.140          OID nr. E10167925 

Zetel vzw: Lichtveld 53/101, 3980 Tessenderlo 

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

Website:    www.limpro.be  


