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Hartelijk welkom op deze persconferentie naar aanleiding van: 

1. De jaarlijkse zending 

2. Ons 25 jarig bestaan 

De zending 2014 
Omdat het zoveel sneller gaat, veel minder vermoeiend is (2 uur vliegen tegenover 25 uur 

autorijden) en omdat de verplaatsingen van en naar de verschillende luchthavens verzorgd 

worden door onze vrienden van de Diestse Taxi, hebben we allemaal de luxe ervaren van 

het reizen met het vliegtuig. We zullen dit volgende maand dan ook opnieuw op deze wijze 

doen.  

Op dinsdag 2 september vertrekken 12 reizigers vanuit Charleroi, op zaterdag 6 september 

komen 11 personen hen vanuit Dortmund vervoegen. Bij deze laatste groep zal ook onze 

burgemeester zijn. Het heeft veel voeten in de aarde gehad maar ditmaal liet zijn agenda 

het toe om ons te vergezellen en kennis te maken met het dorpje Apold, met zijn inwoners 

en met de Diestenaars ter plaatse. Op dinsdag 9 september komt de burgemeester terug, 

de overige op zaterdag 13 september, in de ochtend in Dortmund, rond de middag in Diest. 

1.Zending september en de reguliere werking 

1.1. De voorjaarszending 

Traditioneel werd in april onder de bevolking hofzaden, uierzalf, dierenvoeding en 

hoefnagels verdeeld. Het dispensarium van het dorp (een kleine polykliniek) werd bedeeld 

met medicatie en glucosticks en –meters, de veearts kreeg zijn gevraagde materialen; 

hechtingsraad en ontsmettingsmiddelen. 

Met de burgemeester werd besproken wat in september dient te gebeuren, alles budgettair 

haalbaar wel te verstaan. 

1.2 De school  

Prioritair is elk jaar bij het begin van het schooljaar de verdeling van de school- en 

hygiënepakketten aan de leerlingen van de dorpsschool en aan de studenten aan het 

lyceum in Sighişoara. We spreken hier over ongeveer 260 pakketten. De kleuters worden 

extra verwend met breistukjes gemaakt door de dames (en heren) van de Breisterren, het 

clubje van Hilde Draelants. 

De school wordt ook telkens gecontroleerd op elektriciteit (lampen, schakelaars en 

stopcontacten), op waterleiding (kraantjes, lavabo’s, jachtbakken) en ook de speeltuigen 

worden hersteld waar nodig en krijgen zeker een verflaagje. 

De jongeren in onze groep zorgen elk jaar voor een spelnamiddag voor de dorpsjeugd. 

Nadien worden ze getrakteerd op lekkere wafels uit eigen keuken. 

1.3 Gezondheidszorg 

Voor de tweede maal dit jaar zijn naast de elementaire medicatie ook weer gluckosticks 

en –meters voorzien voor de plaatselijke dokter. De bijvoeding voor baby’s, verbanden, 

windels, looprekjes, krukken en pampers voor volwassenen zijn reeds verzonden met de 

paletten. 

 



1.4 Dierenwelzijn 

De veearts krijgt opnieuw medicatie en supplementaire voeding voor dieren alsook 

ontsmettingsmiddelen en operatiematerialen. 

1.5 Naschoolse kinderopvang  

In het voorjaar waren we getuige van het schitterende werk dat de opvoedster levert zodat 

dit project zeker verder kan gezet worden. Het probleem met de lokalen blijkt min of 

meer opgelost zodat we ons volledig kunnen concentreren op het materiële; kleurboeken 

en –potloden, puzzels, installatie van extra computers, meubilair. De psychologische 

opvolging van de kinderen kwam opnieuw ter sprake. De laatste struikelblokken werden 

opgeruimd (verplaatsingsmoeilijkheden) zodat in oktober een psychologe gedurende enkele 

dagen per week de nodige aandacht kan besteden aan dit toch wel ernstig probleem 

(pesterijen, seksuele intimidatie, familiale toestanden, leermoeilijkheden, …)  

2.Zending september en de projecten 

2.1 Milieu 

De vuilnisbakken dienen nagekeken te worden, de bevestigingen moeten zeker aangepast 

en versterkt worden. Het gebruik van deze bakken zit stilaan in de lift, de lediging wordt 

door de ophaaldiensten stipt uitgevoerd elke woensdagvoormiddag. 

Gekoppeld aan de spelnamiddag voor de jeugd van het dorp wordt een prikactie 

georganiseerd. Sensibilisering! 

2.2 Brandhout 

Gezien het succes en de vlotte, probleemloze verdeling door de gemeentelijke instanties 

in samenwerking met de boswachters, opteren we om dit initiatief voor de komende 

winter verder te zetten. Ieder gezin zal opnieuw een cheque ter waarde van 50 lei (= ± 

11,50€) ontvangen die ingeruild kan worden voor 1 stère brandhout. 

2.3 Bushokje 

Een hoognodige verfraaiing dringt zich op. Werk aan de winkel voor onze schilderploeg. 

Een goede primer en een paar eindlagen moeten dit gebouwtje opfleuren voor de volgende 

periode. 

2.4 Smederij 

Vanuit een onverwachte hoek kwam voor het Comité een voorstel in verband met paarden, 

hoefnagels, hoefbeslag en smederij. Jan Reeckmans opperde het idee om de smid van het 

dorpje te ondersteunen en om de boeren (wiens paard eigenlijk hun broodwinning is) te 

helpen bij de (vooral financiële) problemen met het beslaan. We werken aan een methode 

om de paarden die officieel ingeschreven zijn op het gemeentehuis te voorzien van een 

beslag, en dit misschien wel tweemaal per jaar van toepassing. Hier bovenop komt dat Jan 

met zijn collega’s de elementaire gereedschappen voor een betere inrichting van een 

smidse op transport hebben gezet. Tijdens hun verblijf zullen zij de lokale smid hun 

vaardigheden bijbrengen. 

 

 

2.5 Toerisme 



Apold is een enig mooi dorpje, vele foto’s zijn hiervan getuige. Het heeft ook die mooie 

volledig gerenoveerde weerkerk, de “cetate” die pal in zijn centrum staat. Het is zonde 

dat dit aan de buitenwereld verscholen blijft. Tijdens onze doorritten in Roemenië 

merkten we dat er steden en dorpen zijn die zoiets wel toeristisch promoten. We 

overlegden in het Comité, legden onze plannen voor aan de burgemeester, spraken de 

aannemer aan, en jawel aan het centrumplein, naast het gemeentehuis en vlak tegenover 

de kerk wordt momenteel een kiosk gebouwd. Het gebouw wordt opgetrokken in hout en 

voorzien van elektriciteit en sanitair. Tijdens de toeristische piekmaanden zal een 

ambtenaar van de gemeente in combinatie met zijn dagelijkse werkzaamheden dit 

infocentrum openen. We kijken wel nog uit naar drukwerk van folders, brochures, flyers en 

dergelijke. 

2.6 Het kerkje 

De pastoor en zijn kerkraad hadden vroeger al gevraagd om “indien mogelijk” de lange 

trap te herstellen die de heuvel op leidt naar het idyllische orthodox kerkje. In de strenge 

winterperiode is het vooral voor de ouderen uiterst gevaarlijk wegens spekglad bij 

sneeuwval en ook onverlicht. Weer de aannemer aangesproken. We hebben recent kunnen 

zien hoe de herstellingswerken vorderen. Tevreden priester, tevreden kerkraad, tevreden 

kerkgangers, tevreden Comité 

2.7 Opmerkingen 

* Vele materialen zijn begin deze maand per palet (4 stuks) al vertrokken naar Roemenië. 

Connect Group, een firma uit Kampenhout verzorgt gratis het transport, stockeert onze 

goederen in zijn depot aan Hongaars – Roemeense grens tot de afgesproken datum (in dit 

geval woensdag 3 september) wanneer ze geleverd worden in Apold. Grandioze sponsoring. 

* De bouw- en renovatiewerken kunnen doorgaan dankzij de bereidwilligheid van onze 

plaatselijke aannemer om de betalingen te spreiden. Nu kunnen we telkens in het voorjaar 

in april of bij het werkbezoek in september onze afbetalingen doen.  

* Het totaal kostenpakket van voorjaar en werking in september samen komt op ±15.500€  

 

25 Jarig bestaan 

Opgericht in december 1989 en vandaag de dag nog steeds actief: 25 jaar, een Zilveren 

Jubileum! Niemand die ooit kon vermoeden dat dit succesverhaal van het Roemenië 

Comité van Diest zo lang zou duren. Toch zijn we levendiger en actiever dan ooit. Onze 

werking, ideeën en voorstellen worden meer dan ooit gewaardeerd in Apold. Onze 

evenementen hier in Diest blijven succesvol; de restaurant dag met 500 personen, een 

·uitverkochte quizavond met 35 tafels, 2 toneelavonden goed voor 200 toeschouwers, de 

Draculatocht waar we 3700 inkomtickets mochten scheuren, de kerstmarkt met 

vermoedelijk tussen de 2500 à 3000 bezoekers. Jawel, Diest en omgeving blijft in ons 

geloven. 

 

 Neem hierbij dat de 



occasionele medewerkers (bij momenten 160 in aantal) en onze leden zich belangloos 

blijven inzetten dan … “ zijn we goe bezig”. 

We blijven bescheiden, toch is een viering zeker niet misplaatst. 

1. De viering in Apold 

In Apold nodigen we de bevolking uit op een fototentoonstelling. De officiële opening, met 

de beide burgemeesters vindt plaats op zaterdag 6 september en zal opgeluisterd worden 

door de kinderen van de naschoolse kinderopvang die een dansje zullen brengen. Ook op 

de dorpsfeesten de dag nadien zal aandacht geschonken worden aan het 25 jarig bestaan. 

2. De viering in Diest 

Voorafgaand aan de eigenlijke viering zal in samenwerking met het centrummanagement 

van de stad en de Diestse handelaars een woordzoektocht georganiseerd worden. De 

etalages van de deelnemende winkels worden aangekleed met Roemeense attributen en 

een zoektocht naar een woord of een zin levert een prijs op: ballonvlucht voor 2 personen. 

Van zaterdag 1 tot en met zaterdag 8 november loopt in de Hallezaal een 

fototentoonstelling over 25 jaar werking en verwezenlijkingen van het Comité. Er zullen 

tevens Roemeense standjes zijn met porselein en ceramiek, met schilderijen en aquarellen 

over de regio Transylvanië waar Apold zich situeert, toeristische info, dia projecties en 

meer andere… De zaal is open op zaterdag 1 november, dag van de Allerheiligenmarkt, van 

9:30 tot 14:00. De overige dagen telkens van 14:00 tot 17:00 met op woensdag de 

marktdag bijkomend vanaf 9:30 

Dank aan: 

1. De stad Diest 

Dank aan het bestuur voor elke steun onder welke vorm ook bij de organisatie van onze 

evenementen 

2. Provincie Vlaams Brabant 

Begin dit jaar namen enige van onze leden het subsidie inschrijvingsformulier: 

“Hersenkracht, levenslang leren, creatief denken en geestelijke gezondheid” ter hand en 

beten de tanden stuk op deze moeilijke materie. Succesvol blijkbaar. De deputatie schenkt 

ons vertrouwen. Wij zijn dan ook verheugd om mevrouw Monique Swinnen, gedeputeerde 

van de provincie Vlaams Brabant, in ons midden te hebben. Ze heeft een leuke cadeautje 

voor ons bij. 

3. DROS 

In het kader van het 25 jarig jubileum kent DROS, Diestse Raad voor 

Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit ons een subsidie toe. Mevrouw Paula Broeders, 

voorzitster hier aanwezig maakt ons zeer blij 

. 

 

  



4. Het Provinciaal domein de Halve maandag 

Dank aan directie en personeel voor de geschonken materialen (bijv. speeltuigen) en zeker 

ook voor het gebruik van het domein voor de organisatie van de Draculatocht. 

5. De Beisterren 

Het gezellige clubje breiers en breisters voorziet elk jaar weer de jeugd van mutsen, 

sjaals, wanten en sokjes. Vergeten we zeker de leuke babysetjes niet. 

6. De Vierde Wand 

Bedankt voor de weer geslaagde toneelvoorstellingen dit jaar en voor de hulp bij vrijwel 

alle andere evenementen. 

7. Sponsoring 

* Reeds aangehaald, de Diestse Taxi, tweemaal jaarlijks een troep reizigers heen en terug 

brengen naar de respectievelijke luchthavens, bedankt Lorenzo. 

* Connect Group: tweemaal jaarlijks de verzending van onze paletten, zowel naar als in 

Roemenië. Momenteel bestaat ook de mogelijkheid om een terugzending te doen. 

* De Badmeester, bedankt Peter en Jan voor de lokalen voor deze persconferentie met 

bijbehorende. 

* Andere sponsors maar zeker niet minder belangrijk; Dierenspeciaalzaak Troetels, OCMW 

Diest, apotheker Daems, Algemeen Ziekenhuis Diest, Café De Zwaan, ’t Goegedaght, Café 

Den Anker, Café De Garage, de Spegelaere Fresh uit Oostende, apotheek De Ras-Reniers 

* Niet in het minst een dikke merci aan alle vrijwilligers en sympathisanten die zich altijd 

en overal voor ons blijven inzetten. 

Noteer in je agenda: 

- 18 oktober de 16de editie van de Draculatocht 

- Van 1 tot 8 november tentoonstelling “25 Jaar Roemenië Comité Diest 

- Gelijktijdig op 1 november standje op de Allerheiligenmarkt in Diest 

- Weekend van 13 en 14 december kerstmarkt op het Begijnhof 

- 31 januari jaarlijkse restaurant dag in zaal Ons Tehuis 

- 7de Quizavond eind maart, begin april 

- Datum nog te bepalen voor de toneelvoorstellingen, vermoedelijk maand mei 

 

 

Alle info kan op http://www.roemeniecomitediest.be 

Persoonlijke bijdragen kunnen: BE37 0682 1553 4128 

                                   Nand Reniers  

                                   Voorzitter 

http://www.roemeniecomitediest.be/

