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VOORWOORD 

 
Hartelijk welkom op deze persconferentie naar aanleiding van onze zending naar 
Apold binnen een 10-tal dagen.  

Dit is de tweeëndertigste zending naar ons dorpje, Apold. Dit betekent 32 jaar steun 
en hulp vragen aan stadsbesturen, provinciebesturen, bevriende verenigingen, 
sponsors, …. Dit betekent 32 jaar erkenning van de Diestenaren (en omliggende 
gemeenten); getuige hun opkomst op onze verschillende evenementen. Dit betekent 
32 jaar onbaatzuchtige inzet van al onze leden, vrijwilligers en sympathisanten.  
Meer nog, dit betekent 32 jaar effectief naar Apold gaan, midden in Roemenië. Zeker, 
we zien verschillen met de beginjaren. En ja, men gaat stilaan de goede weg op. Maar 
we zijn nog lang niet klaar. De gezondheidsvoorziening, de sociale en de culturele 
behoeften van de dorpsbevolking verdienen nog steeds onze aandacht. Op welke wijze 
ook, onze ondersteuning is meer dan welkom, nodig zelfs. 

We mogen, neen, we moeten fier zijn op onze verwezenlijkingen. 32 jaar werking op 
dit, het mag gezegd worden, hoog niveau, is niet velen gegeven. Bescheiden als we 
zijn durven we straks een glaasje te heffen op al die mooie jaren; op jaren van leuke 
herinneringen, op jaren van intense opgebouwde vriendschappen in het dorpje, maar 
ook binnen dit Comité, op de jaren die komen, op volgende maand, wanneer we weer 
kunnen afreizen naar Apold, op het weerzien, op onze projecten die we in april met 
de plaatselijke beleidsmensen hebben besproken en die we gaan uitvoeren.  
Met 15 zijn we, die volgende maand de klus klaren. 

De zending loopt in twee groepen: 

• 1ste groep van 8 tot 17 september met 10 personen 
• 2de groep  van 12 tot 17 september met 5 personen 

Belangrijk: vrijwilligers die meegaan betalen hun vlucht, verblijf en maaltijden zelf. 

1. DIT DOEN WE AL 32 JAAR, WE BLIJVEN DIT DOEN 

A) DE VOORJAARSZENDING (APRIL 2022) 

ü Bij de voorjaarszending werden tuinzaden (ter waarde van €650) aan de 
bevolking uitgedeeld, medicatie (en meer bepaald diabetici medicijnen) aan de 
arts bezorgd en de veearts bevoorraad met ontsmettings- en 
hechtingsmiddelen. 

ü Dit jaar kocht het comité voor de polykliniek, na overleg met arts en 
burgemeester, een EKG (hartritme uitlezing) toestel aangekocht (t.w.v. €1500). 

ü Het ouderlingentehuis van Daia werd bezocht en we schonken rolstoelen, 
looprekjes, pampers en kledij. 

ü Dagelijks kregen de scholieren een ontbijt onder de vorm van yoghurt, fruit of 
meergranenkoeken (t.w.v. €550) 

ü Er werden babyuitzetjes geschonken aan de burgemeester. Hij ziet erop toe dat 
deze correct bij de behoevenden terecht komen. 
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ü Afspraken werden gemaakt met burgemeester en gemeentebestuur in functie 
van de wensen en mogelijkheden voor deze zending in september. 

ü Afbetaling aannemer i.f.v. de renovatie van het dak van de parochiezaal (t.w.v. 
€5000). 

B) ZENDING SEPEMBER 

ü Op maandag 22 augustus zijn vijf paletten via Connect Group vertrokken naar 
Apold. Zij worden daar geleverd op vrijdag 9 september. 

ü De school- en hygiënepakketten worden samengesteld en verdeeld op 
donderdag 15 september bij de start van het nieuwe schooljaar. Inhoud van 
deze pakketten: schoolgerief, shampoo, tandenborstel en tandpasta, kam, 
handdoek en washandje. In totaal ± 250 stuks waarvan 200 voor de leerlingen 
in de school van Apold en een 50-tal voor de Apoldse studenten in de lycea in 
Sighişoara. 

ü Controle en/of herstelling van o.a. omheining, sportterrein en de smidse. 
ü Voor de veearts hebben wij een sterilisator bij, geschonken door 

veeartsenpraktijk S’Heeren. 
ü Voor het bejaardentehuis hebben wij een elektrishe strijkrol mee. 
ü Voor de arts hebben wij naast medicatie, glucosesticks voor diabetici, 

verbandmateriaal, een onderzoekstafel en een koffer met klein chirurgisch 
materiaal mee. 

2. DOELSTELLINGEN 2022 

A) DE SPEELPLAATS 

De oude speeltuigen werden afgebroken in april. Nieuwe worden geplaatst door 
gemeentearbeiders van Apold. Wij hebben hiervoor onze medewerking beloofd 
in maart en een som van €3000 voorzien. 

B) TOEGANG TOT DE KERK 

De toegangspoort, de omheining en overdekte trappengang richting kerk zal 
hersteld en geverfd worden, dit na overleg in april met de burgemeester en 
priester. 

C) ONS VERBLIJF 

Er is wat oplapwerk nodig aan en in de woongelegenheid waar wij verblijven: 
enkele tegels onder de pergola, de muur in de keuken bijpleisteren en de 
inrichting afwasbak en afloop wordt aangepast.  

D) PAARDEN 

Onze smid voorziet nieuwe hoefijzers en hoefnagels voor de paarden. Ook 
ontwormingsmiddelen en tips worden aan de eigenaars van de paarden 
gegeven door Jan en zijn ploeg. Zo, zo kunnen de paarden weer kunnen 
pronken in het dorp met hun nieuwe schoenen. 
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3. KOSTENPLAATJE 

Geplande kosten reguliere werking en projecten 

Tussenkomst speeltuigen            €3000  
School- en hygiënepakketten  €2000 
Ontbijten in de school   €300 
Medicatie en diabetenmedicatie  €600 
Veearts     €200 
Ouderlingentehuis Daia   €300 
Herstellingswerken    €1000 
Verfwerken en materiaal   €1000 
Aannemer     € 3300      
Heropstart kinderopvang   €900 

Varia                                                    €1000   

Totaal september €13600        

Voorjaarszending  € 7700               

Het totale bedrag 2022 voor Apold €21 300 

De aankopen voor het materiaal van de paarden genieten van een aparte sponsoring, 
wat een bedrag van € 3500.00 uitmaakt. 

Uiteraard zijn daar niet inbegrepen de vluchten, verblijf, huur auto’s, eten …dit wordt 
betaald door de vrijwilligers en komt ongeveer op een €550 per vrijwilliger. 

4. DANK AAN 

v Als stadscomité kunnen wij niet genoeg de goede samenwerking met ons 
stadsbestuur benadrukken waarvoor onze oprechte dank. 

v De directie en personeel van het Provinciaal domein de Halve Maan. Dank voor 
de mogelijkheid om de Draculatocht te organiseren. 

v Connect Group voor het transport van de paletten in het voorjaar en september. 
v Joke en Lorenzo van Meditax voor de vele ritten naar en van de verschillende 

luchthavens zowel in de lente als nu, in september en eveneens voor de aanbreng 
van schoolgerief. 

v Jan en Peter van de Badmeester voor deze verzorgde persconferentie. 
v Brico Diest voor sponsoring en schenkingen. 
v Delhaize Diest voor de 200 lunchpakketten voor de medewerkers van de 

Draculatocht. 
v Onze bevriende verenigingen: 

o Moeders helpen moeders: handdoeken, washandjes, kledij 
o De Breisterren: babypakjes, sjaaltjes, mutsjes.  
o De Vierde Wand: fijne toneelavonden maar ook helpende handen 

v Alle vrijwilligers die een handje toesteken bij een activiteit. 
v Apothekers: Multipharma  Diest, Deras – Reniers Zichem, Van den Bosch 

Herentals en Apotheek Hasseltsestraat Diest 
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v Cafés De Zwaan, De Kaai, The Garage, ’t Goegedacht, De Biertempel 
v De vele sponsors die het mogelijk maakten dat onze smid gerust naar Apold kan 

vertrekken. 

5. AGENDA VOOR DE VOLGENDE MAANDEN 

We heten u graag welkom op onze volgende evenementen: 

  NU VRIJDAG 02/09 EN ZATERDAG 03/09 om 20u : TONEELOPVOERING door 
de   VIERDE Wand tvv    RC DIEST in CC BEGIJNHOF :      SAMS’S STEK    

Kaarten en reserveringen via devierdewand@gmail.com of op 0497/71 94 53 (Jos)  

• 22 oktober 2022: de 23ste editie van de Draculatocht. In de Diestse regio de 
hoogmis van het Halloweengebeuren. Lekker griezelen op het domein van de 
Halve Maan, de stadswallen en het Openluchttheater 

• 1 november 2022: Allerheiligen jaarmarkt in de binnenstad: artisanale 
drankjes uit Roemenië aan ons standje op de Botermarkt. 

• 16 tot 18 december 2022: Kerstmarkt op de Kaai 
• 4 februari 2023: Restaurantdag in zaal Ons Tehuis waar de  

de lekkerste mosselen, kip of vidé serveren aan zeer democratische prijzen 
• 6 mei 2023: onze volgende Quizavond 
• Alle activiteiten kan u terugvinden op onze site: www.roemeniecomitediest.be 

of volg ons op facebook @RCDiest 

6. INFO 

Uw bijdrage wordt in dank aanvaard en gaat integraal naar Apold 

BE37 0682 1553 4128 
Voor alle info, foto’s en updates kan je steeds terecht op onze website 

http://www.roemeniecomitediest.be 
Namens het Roemenië Comité, dank voor uw aanwezigheid, dank voor uw aandacht. 

Jos Uyttebroek 

 
Voorzitter 

 


