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De vreugde van Sinterklaas 

Sinterklaas hij is degene die veel vreugde brengt in de kinderharten. De kinderen kijken uit 

naar de komst van de Sint, poetsen hun laarzen zo goed mogelijk en slapen slecht, 

misschien, misschien, zullen ze hem zien, om hem te bedanken. Maar de Sint is snel, hij 

moet door vele dorpen en steden zwerven, dus moeten ze tevreden zijn met wat hij in hun 

laarsjes achtergelaat. 

"En Sinterklaas?" Hij heeft me niets gebracht! Zei een onschuldige kinderstem, terwijl de 

anderen steeds meer opschepten over wat ze kregen. Toen realiseerde ik me dat de 

beslissing van OLF Giurcari om pakketten voor de kinderen van de kleuterschool en de 

Biceștii de Sus school voor Sinterklaasdag klaar te maken, heel goed was. Zo konden alle 

kinderen zeggen dat ze iets van de Sint hadden gekregen. Alle 46 kinderen genoten van de cadeautjes van Sinterklaas. 

De vrouwen stopten niet alleen bij onze kleuterschool en school, maar brachten pakketten mee naar andere kinderen met een precaire financiële 

situatie, uit andere dorpen. We danken de Belgische vrienden voor hun steun en voor het feit dat ze ons de kans hebben gegeven om de zielen van 

de kinderen een beetje blij te maken. 

Artikel: Viorica Vintila Sontica, Coordinator OLF Giurcari 

 

Gezocht school en vereniging in Vlaanderen. 

Adrian Botici, directeur van een school in Roemenië, gelegen in Luncșoara tussen Oradea en Cluj-Napoca, 

en tevens voorzitter van een locale vereniging, is op zoek naar een School in Vlaanderen – België en ook een 

vereniging om samen projecten op te zetten binnen Erasmus+ en of anderen. Voertaal is Engels. 

Indien u interesse hebt, gelieve contact op te nemen met LimPRo vzw, limburgse.roemeniewerking@live.be 

dan bezorgen wij u de contactgegevens van de betrokken persoon. 
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ADR & TON-Lidmaatschap 2022. 

Een nieuw jaar staat voor de deur. Tijd dus om lidmaatschap en abonnementen te vernieuwen. 

 

ADR lidmaatschap 2022:  

Er bestaan twee soorten lidmaatschap: een groepslidmaatschap voor ADR-groepen kost € 75 per jaar en individueel 

lidmaatschap dit kost € 20 per jaar.  

Je ADR-groep of jij wordt via het lidmaatschap ‘betalend lid’. Dit biedt een aantal voordelen. 

Individuele leden hebben een raadgevende stem tijdens de Algemene Vergadering van ADR-Vlaanderen. Zij ontvangen een jaar lang het tijdschrift 

Buna en krijgen korting bij deelname aan de ADR-Contactdag. 

Groepslidmaatschap: ADR-groepen die betalend lid zijn van ADR-Vlaanderen hebben recht op één stem tijdens de Algemene Vergadering van ADR-

Vlaanderen. Zij ontvangen één jaarabonnement op het tijdschrift Buna en krijgen tal van kortingen op materialen, deelname aan activiteiten en bij 

het afsluiten van een vrijwilligersverzekering.  

Betaling: het lidgeld voor groepslidmaatschap (€ 75) of voor individuele leden (€ 20) stort je op rekeningnummer van ADR-Vlaanderen vzw: 

BE90 7785 9751 7732, BIC: GKCCBEBB vermelding: lidgeld 2022 + naam van je ADR-groep / naam van jezelf (bij individueel lidmaatschap) + 

gemeente. 

 

TON lidmaatschap 2022: 

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 2022 + naam ADR-groep.  

ADR-Vlaanderen zorgt er voor dat alle lidgelden vanuit Vlaanderen worden doorgestort naar Roemenië. 

 

 

 

 

 

 

 

A D R  -  V L A A N D E R E N 

ACTIE

DORPEN

ROEMENIË



 

 

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. 
 
 
 
 
 
 

 

Kerst en nieuwjaarswensen 2022 

Wij wensen jullie een jaar zonder zorgen, met vriendschap in overvloed en veel 

aangename activiteiten in goede gezondheid, zo kan het nieuwe jaar niet meer 

stuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  
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