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Hartelijk welkom op deze persconferentie naar aanleiding van onze 26ste 

zending naar ons actiedorp Apold. 

Even een terugblik in het verleden, misschien wel met een vleugje nostalgie. 

Vorig jaar in de eerste week van november vierden we ons 25 jarig bestaan. 

De positieve reacties en felicitaties die we mochten ontvangen bij de 

organisatie van de fototentoonstelling in de Hallezaal zinderen nog na en 

hebben ons een enorme voldoening en stimulans gegeven om verder onze 

idealen tegenover Apold te blijven nastreven. 

Een terugblik in een recenter verleden was de deelname van Dany Alen aan 

de Dodentocht van Bornem. Ik was erbij en ik kan U getuigen, hij is werkelijk 

tot het uiterste gegaan doch op advies van de dokter en de kine en met veel 

pijn in het hart, heeft hij zijn onderneming moeten staken. Het blijft hoe dan 

ook een geweldige prestatie en we zijn maar wat fier een dergelijk 

geëngageerd iemand in ons midden te hebben. Het eindbedrag van zijn 

sponsorloop bedraagt €1575.00 wat meer dan een succes kan genoemd 

worden. Dany het is jouw wens dat de opbrengsten van deze sponsorloop 

zouden aangewend worden voor medicatie voor de kinderen van Apold. 

Geloof mij, op een of andere manier zal dit hen beter maken. Blijft de vraag, 

ga je dit nu volgende maand dan wel in april volgend jaar in orde brengen. 

Als dank willen we jullie beiden een klein presentje aanbieden want laten we 

niet vergeten dat Martine mede de drijvende kracht was achter dit 

evenement.  

ZENDING 2015 

De zending van volgende maand. Op dinsdag 8 september vertrekken 10 

personen. Op zaterdag 12 september komen nog eens 5 personen deze 

groep vervoegen. We zullen weer thuis zijn op zaterdag 19 september in de 

namiddag. We zullen weer reizen met het vliegtuig en weer mogen we ons 

beroepen op het transport naar en van de verschillende luchthavens door 

onze vrienden van de Diestse Taxi.  

Dit jaar zal Eerwaarde Heer Deken Felix Van Meerbergen ons vergezellen. De 

Deken heeft in een ver verleden reeds enige ervaring met Roemenië maar 

dat zal hij straks zelf toelichten. 

Niet onbelangrijk, voor de zending in het voorjaar en ook nu voor het 

werkbezoek in september zijn samen reeds negen paletten met goederen 

allerlei verzonden naar Apold. De firma Connect Group uit Kampenhout 

verzorgt gratis dit transport, niet alleen tot de Hongaars - Roemeense grens 

maar ook inlands naar de plaats van bestemming: Apold nummer 129. Een 

welgekomen (zeker financiële) sponsoring. 
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1 REGULIERE WERKING 

We wijken zeker niet af van die belangrijke vaste items die de kinderen, de 

ouderen en behoevenden zo hard nodig hebben. 

1.1 MEDICATIE, GEZONDHEIDSZORG EN DIERENWELZIJN 
Dank zij het engagement van verschillende apothekers in de regio, kunnen wij voor 

de 2de maal dit jaar (voorjaarszending in april en nu september) de meest 

elementaire medicatie aan de plaatselijke dokter overhandigen. Er zijn weer 

glucometers en –sticks voor de diabeten voorzien en rolstoelen, looprekjes, krukken, 

bijvoeding voor baby’s, verbanden, windels, ontsmettingsmiddelen en pampers voor 

volwassenen maken deel uit van het transport samen met de gegeerde potjes 

uiercrème (250 stuks) van apotheker Daems. 

De veearts wordt ondersteund met ontsmettingsmiddelen, operatiematerialen en 

dierenvoeding.  

1.2 DE SCHOOL 
De reis in september wordt zo veel mogelijk gepland in functie van de start van het 

nieuwe schooljaar, in Roemenië dit jaar op 14 september. Traditioneel worden 

school- en hygiënepakketten voor elke leerling samengesteld. Bijkomend zal ook 

dagelijks fruit en yoghurt uitgedeeld worden. 

Laten we zeker niet vergeten dat een belangrijke hoeveelheid gebreide sjaals, 

mutsen, sokjes, wanten en piepkleine babysetjes, dank zij onze trouwe partners van 

de Breisterren mede kunnen verdeeld worden.  

Het schoolgebouw zal ook weer een grondige controle krijgen van de elektriciteit, 

sanitair en speeltuigen met herstellingen daar waar nodig. 

De klasjes van het kleuterschooltje worden opgefrist met nieuwe gordijnen. 

1.3 NASCHOOLSE KINDEROPVANG 
Bij ons bezoek in het voorjaar konden we kennis maken met de pedagoge die op 

aandringen van de plaatselijke verantwoordelijke aangesteld werd begin dit jaar. Uit 

het gesprek met haar viel wel de kordaatheid op waarmee zij de problematiek van 

pesterijen, leerproblemen en intimidatie van de jongeren wil aanpakken, meer zelfs, 

ze wil de ouders in haar programma betrekken omdat ook zij mee een 

verantwoordelijke, opvoedende rol in dit gegeven hebben. 

De prikactie, de opkuis van het zwerfvuil in het dorp met nadien een bijbehorende 

beloning onder de vorm van wafel, pannenkoek of hotdog blijft behouden. 

Een evaluatie van opvoedster en pedagoge zal ook volgende maand gebeuren. 

1.4 HOFZADEN IN HET VOORJAAR 
Niet te vergeten, tijdens de voorjaarszending werden 320 pakketten (één voor elk 

huisgezin) uitgedeeld. Inhoudelijk bestond zo’n pakket uit 6 soorten meest 

elementaire hofzaden (tomaat, ajuin, wortelen, bonen, erwten en kool) aangevuld 

met, jawel de uiercrème van Patrick Daems. 
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2 PROJECTEN 

Dit jaar staan er geen uitgesproken nieuwe projecten op stapel. Het is veeleer de 

bedoeling om de nog lopende initiatieven volledig af te werken, zeg maar de 

puntjes op de i te plaatsen. Het lijkt ons momenteel ook wijzer om even een 

afwachtende houding aan te nemen met de nakende gemeenteraadsverkiezingen 

van voorjaar 2016 in zicht.  

2.1 DE AANNEMER 
Met deze brave man hadden we een afbetalingsplan opgesteld, gespreid tot eind 

2016. Met de zegen van onze penningmeester willen we nu de resterende som van 

€5 380.00 volledig vereffenen.  

2.2 SAMENWERKING SCHOLEN 
Eerder toevallig. Een klasje van 12 jarigen van het Heilige Drievuldigheidscollege van 

Leuven, samen met hun godsdienstleraar, verzamelden een aardige hoeveelheid 

schoolgerief. De leraar nam contact met ons op en de bal ging aan het rollen. De 

afspraak is dat Kato en Elien, de youngsters in onze groep een reisverslag en 

fotoreportage zullen maken voor dit klasje met de bedoeling contacten tussen de 

kinderen ginds en hier in Leuven op te starten. Dit alles zou in het lesprogramma van 

het college opgenomen worden. 

2.3 PAARDEN EN SMEDERIJ 
Verleden jaar in september hebben we kunnen ervaren hoe fier en opgetogen alle 

partijen kunnen zijn die bij dit project betrokken waren.  

Eerst de boer, die na het beslag van zijn viervoeter trots door het dorp paradeerde, 

ik dacht te zien dat zelfs het paard genoot van zijn nieuwe schoenen. Dan had je 

ook de smeden zelf die voldaan toekeken, rustig en tevreden zoals alleen 

hoefsmeden dat kunnen. 

Het werkt blijkbaar stimulerend. Er zijn al 300 hoefijzers en ongeveer 10 000 

hoefnagels verzonden samen met de haast volledige uitrusting van een smidse. We 

gaan ijveren bij het gemeentebestuur om een geschikte locatie te verkrijgen om een 

smidse in te richten en gaan tevens op zoek om een geëngageerd persoon te 

vinden die dit edele ambacht wil aanleren en uitoefenen. Veel overredingswerk aan 

de winkel maar moeilijk gaat ook.  

2.4 TOERISME 
De puntjes op de i. Het toeristisch infokantoor, de chalet die vorig jaar opgetrokken 

werd, gaan we verfraaien en toeristvriendelijker maken. De omgeving wordt 

opgeknapt en er worden fietsrekken en picknick tafels geplaatst op een betonnen 

bodem die we zelf zullen aanleggen. We gaan samen met de burgemeester 

bekijken hoe dit kantoor optimaal kan functioneren om Apold toeristisch op de kaart 

te brengen, want echt, een bezoek aan dit kleine dorpje loont meer dan de moeite. 
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2.5 MILIEU 
In 2012 een eerste aankoop van 40 stuks, in 2013 een tweede serie van 30 en nu dit 

jaar nog eens 30: vuilnisbakken. In april konden we vaststellen dat her en der 

verschillende vuilnisbakken verdwenen waren, beschadigd of los zaten. Enkele 

handige kerels in onze groep gaan dit probleem ter harte nemen en er een stevige, 

soliede, blijvende oplossing aan geven. De puntjes op de i. 

Het is wel positief dat de lediging van de bakken regelmatig en in het centrum van 

het dorp zelfs wekelijks gebeurd. Misschien zou het naar de toekomst toe toch 

aangewezen zijn om de aanzet te geven voor de installatie van een containerpark. 

 

Het totale prijskaartje van de werking dit jaar zal ongeveer €17 800.00 bedragen. 

Nogmaals deze belangrijke vermelding; de reis, het verblijf en de maaltijden van 

zowel april als het werkbezoek volgende maand wordt door de medereizigers zelf 

betaald. 

3 DANK 

Een aantal sponsors zijn voorheen al vermeldt, de Diestse Taxi, Connect Group uit 

Kampenhout, Apotheker Daems maar zeker zo belangrijk zijn; Troetels de 

dierenspeciaalzaak, O.C.M.W Diest, het AZ Diest, Cafés De Zwaan, ’t Goedgedacht, 

De Garage en De Kaai, apotheker De Ras-Reniers uit Zichem, 

en ook: 

* De directie en personeel van dit provinciaal domein Halve Maan  

* Jan en Peter van de Badmeester voor deze persconferentie met alles erop en 

eraan. 

* De breiclub “de Breisterren” met Hilde Draelants  

* Moeders helpen moeders voor een speciale samenwerking 

* De leuke bende van de Vierde Wand die naast hun toneelvoorstellingen bij haast 

elk evenement paraat staan om ons te helpen. 

* Het bestuur van onze stad dat ons onvoorwaardelijk over al die jaren blijft 

ondersteunen. 

* Zeker ook een grote dank aan al onze leden, alle vrijwilligers, alle spontane helpers 

en medewerkers waarmee we samen erin slagen om elk evenement tot een 

succesvol einde te brengen.   

4 AGENDA: 

Noteer deze data met stip: 

- Zaterdag 24 oktober: 17de Draculatocht op het domein Halve Maan en het 

Warandepark 

- 1 november het Roemenië Comité met een standje op de Allerheiligenmarkt 

- De kerstmarkt op het Begijnhof op 12 en 13 december 

- Jaarlijkse restaurantdag 30 januari 2016 in zaal Ons Tehuis 

- Data van quizavond en toneelvoorstelling zijn later te bepalen  
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BELANGRIJK: 

 

  BE37 0682 1553 4128 
is het rekeningnummer van het Comité waar je een persoonlijke bijdrage kan 

op storten. 

 

  http://www.roemeniecomitediest.be 

is site van het Comité waar je terecht kan voor alle info 

 

Namens het Roemenië Comité Diest 

Nand Reniers 

Voorzitter 

 

http://www.roemeniecomitediest.be/

