
 

Persconferentie 29/08/2013 

Roemenië Comité Diest  

 

Het Roemenië Comité Diest heet u hartelijk welkom op haar jaarlijkse 

persconferentie. Begin september vertrekt reeds voor de 24ste maal een konvooi 

van het Comité naar Apold, Roemenië.  

 

Voor de eerste keer gaat iedereen met het vliegtuig. Op maandag 2 september 

vertrekken de eerste zes personen vanuit Charleroi, op vrijdag 6 september 

volgen de overige tien. Iedereen vliegt samen terug op zondag 15 september 

naar Eindhoven. Het vervoer van en naar de luchthavens gebeurt door de 

Diestse Taxi. 

Tijdens de paasperiode zijn reeds vier personen ter plaatse geweest om onder 

andere de verdeling van hofzaden te regelen, de uierzalf, de hoefnagels en het 

hondeneten. Verder werd de veearts voorzien van materiaal en de polykliniek 

van medicatie, glucosesticks en –meters. Er vonden gesprekken plaats met het 

gemeentebestuur om de zending van september voor te bereiden en de 

naschoolse kinderopvang werd geëvalueerd.  

Tijdens deze septemberzending staat het volgende op het programma: 

1. Kinderen en jongeren  

Op de eerste schooldag (op 13 september) krijgen de leerlingen een startpakket 

inclusief een hygiënisch pakket. De TL-verlichting zal gecontroleerd worden en 

het sanitair (m.i.v. de lavabo’s) wordt grondig nagekeken en indien nodig 

hersteld. 

Afgelopen periode liep er een project op de naschoolse opvang waarbij een 

psychologe wekelijks ondersteuning biedt aan de kinderen. Ze is ingeschakeld op 

initiatief van Gracia Bomba, de verantwoordelijke in Apold van de opvang, omdat 

de zigeunerkinderen (vooral) in Apold geconfronteerd worden met onder andere 

uitbuiting, pesterijen en seksuele intimidatie. De rapporten betreffende dit 

project zullen worden ingekeken en indien nodig wil het comité dit project graag 

verder financieel ondersteunen. Zowel in de kindertuin als in de naschoolse 

opvang zullen tekenfilmfiguren op de muren geschilderd worden. 



 

Omdat niet alleen de kinderen van Apold belangrijk zijn, maar ook de jongeren, 

zorgen we dit jaar voor een volledige voetbaluitrusting van de plaatselijke 

jeugdploeg (15-jarigen). 

Naar jaarlijkse gewoonte is er een spelnamiddag voorafgegaan door een 

gezamenlijke opruimactie in de straatjes van Apold. Als afsluiter krijgen alle 

kinderen een drankje en zijn er lekkere wafels. 

2. Gezondheid 

De polykliniek wordt voorzien van de nodige medicatie. Het diabetesproject 

wordt opgevolgd en het nodige materiaal aangeleverd. 

In overleg met de geneesheer wordt nagegaan wat de behoeftes zijn van de 

ouderen in het dorp, om hierop te kunnen inspelen in de toekomst. 

3. Dierenwelzijn 

De veearts wordt bevoorraad (ontsmettingsmiddel, hechtingsdraad, medicatie). 

Voor de dieren in het dorp is er speciale supplementaire voeding (vee) en voor 

de honden eten. 

4. Openbare werken 

In het parochiecentrum, wat ook dienst doet als gemeenschapsruimte en 

naschoolse kinderopvang, wordt het dak nagekeken en ook het sanitair, dat 

enorm geleden heeft onder de zware winter. 

De speeltuigen in de speeltuin worden nagekeken, geverfd en een nieuwe 

schommel wordt geïnstalleerd. 

De bankjes in het dorp worden voorzien van een fris kleurtje. 

Het verblijfshuis van het RC zal worden opgeruimd en heringericht. De trap en 

het balkon krijgen hun jaarlijkse beurt. Verder wordt er in het huis een computer 

met printer geïnstalleerd.  

5. Overleg 

Samen met de burgemeester van het dorp is er overeengekomen dat er 30 extra 

vuilbakken worden geïnstalleerd in de straten van Apold. Er worden ook een 

bosmaaier en grasmachine aangekocht. In samenspraak met de burgemeester, 

de boswachter en de financieel beheerder is bepaald dat er per woning een 



 

cheque voor brandhout voor de winter wordt gegeven. De hulpbehoevenden 

krijgen twee cheques. 

Verder zullen er gesprekken gevoerd worden betreffende de zending van volgend 

jaar,  we vieren namelijk ons zilveren jubileum(!), om ook in Apold er een 

feesteditie van te maken! 

 

    Het totale prijskaartje zal dit jaar €14000 bedragen, zonder de materialen en 

goederen die we gratis gekregen hebben. 

 

In memoriam 

We zijn onze persconferentie begonnen met een minuut stilte. Een minuut stilte 

om drie van onze leden te gedenken die dit jaar gestorven zijn. We denken aan 

Peter Luyckx, ook wel de Pitte genoemd, die zich steeds vol enthousiasme 

inzette voor onder andere de Draculatocht. Georges Sels, die zich enkele jaren 

geleden nog vol overgave stortte op de bouw van het bushokje in Apold. Tot slot, 

Ghislain Niessen. Hij overleed tijdens onze laatste afreis tijdens Pasen in Apold, 

op de plek waar hij zijn hart verloren was. 

Ter nagedachtenis zal er in Apold, zowel aan het huis, als aan het bushokje een 

gedenkplaat komen.  

   

 

 

Met dank aan... 

Uiteraard willen wij onze sponsors groot en klein danken:  

- de Stad Diest 

Wij zijn een organisatie van de Stad Diest. We willen hun danken voor de steun die zij ons geven en ook de 

mogelijkheid om dit allemaal te realiseren. 

- de directie en het personeel van de Halve Maan 



 

Al jarenlang steunen zij ons met materiaal (denk aan de prachtige speeltuigen), maar ook met onze activiteiten 

(Draculatocht). Wij willen hen dan ook van harte danken. 

- de dames (en heren) van Brei Breier Breitster 

Ze hoeven eigenlijk geen uitleg meer, maar toch bij deze: Brei Breier Breitster is een vrolijke breiclub onder 

leiding van Hilde Draelandts. Dit jaar voorzien ze ons van enkele mooie babysetjes, kindersokjes, wantjes, 

mutsjes en sjaaltjes voor de kleinsten en mooie omslagdoeken voor de ouderen. 

-  de Diestse Taxi 

De Diestse Taxi zorgden jaren ervoor dat we gratis naar Roemenië en terug konden. Dit jaar verzorgen ze het 

vervoer van en naar de vlieghavens. Daarenboven zorgden ze reeds enkele malen voor het vervoer van een 

oplegger met speeltuigen en schoolmateriaal enz. Vergezeld van hun hond Liz steken Joke en Lorenzo de 

plaatselijke bevolking een hart onder de riem.  

- Dierenspeciaalzaak Troetels, Connect Systems, de Badmeester, de 

gemeentelijke basisschool Diest, O.C.M.W. Diest, apotheek Daems, het 

Algemeen Ziekenhuis Diest, Café Den Anker, De Zwaan, ’t Goedgedaght, De 

Garage, Café New Don Quichotte, NV de Spiegelaere, De Vierde Wand en alle 

andere mensen wiens naam en firma niet genoemd mogen worden  

 

En als laatste maar zeker niet in het minste wil het Comité alle vrijwilligers en 

sympathisanten bedanken die zich altijd en overal blijven inzetten voor onze 

activiteiten! 

Uiteraard... 

...willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u erop attent te maken dat 

persoonlijke bijdragen nog steeds overgemaakt kunnen worden op het 

rekeningnummer van het Roemeniëcomité Diest: BE37 0682 1553 4128 

 

Noteer alvast in uw agenda! 

Enkele data om zeker in het oog te houden! 

 

- 19/10/2013: de 15e editie van de Draculatocht van: 18u45 tot 22u15! 

Inkom aan de Halve Maan van Diest. Inkom: VVK: €2.5/3.5; ADK: €4/5.5 

Een vaste waarde aan het begin van de herfstvakantie. Een avondje griezelen en grollen verzekerd 

met een spetterende apotheose in het openluchttheater uitgevoerd door VZW Twist! 

 

- 1/11/2013: op de allerheiligenmarkt verwelkomen we u met een drankje 

van Apold t.h.v. Apotheek Daems (8-13u) 

Bomba Callin en viscinata – een recept rechtstreeks vanuit Apold! Laat het u smaken! 



 

 

- 7 en 8/12/2013: 7e editie van de Kerstmarkt in het mooie kader van het 

Begijnhof in Diest. Inkom is volledig gratis!  

Tijdens onze kerstmarkt laten we u specialiteiten proeven uit verschillende contreien, muziek vanuit 

alle hoeken van de wereld en een dosis gezelligheid! Een mix van commerciële, traditionele en 

alternatieve standhouders zorgen voor een geslaagd gebeuren. Verder is er een heleboel randanimatie 

voor jong en oud. En wie weet komt u de kerstman wel tegen! 

 

- 25/01/2014: Ons jaarlijkse Mosselfestijn in ‘Ons Tehuis’ 

Het Roemenië Comité Diest laat u elk jaar proeven van de lekkerste mosselen tegen een schappelijke 

prijs. Wees er ook dit jaar zeker bij! 

 

- 5/04/2014: 6e quizavond in zaal Julis 

Weet u wanneer het Roemenië Comité is opgericht? Wie Nicolaes Cleynaerts was? Het laatste 

begijntje? Waarom een appel nu wel zinkt en een peer niet, of was het nu omgekeerd? Wel, kom dan 

zeker meedoen op onze vierde quizavond! 

 

- 14 en 15/06/2014: Toneelvoorstelling van De Vierde Wand t.v.v. van het 

Roemeniëcomité Diest 

 

In 2014 viert het Roemeniëcomité haar zilveren jubileum! Ter gelegenheid 

daarvan zal van 29/10/2014 t.e.m. 9/11/2014 een tentoonstelling lopen over de 

werking en de verwezenlijkingen van het RC in de Hallezaal, feestelijk geopend 

met een gepaste viering.  

 

Voor recente wijzigingen, foto’s en updates verwijzen wij u graag door naar onze 

website: http://www.roemeniecomitediest.be  

 

Namens het Roemeniëcomité, 

Jos Uyttebroek, 

Voorzitter 

http://www.roemeniecomitediest.be/

