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1. Voorwoord 
In naam van het Roemenië Comité heet ik u allen hartelijk welkom op deze persconferentie 

naar aanleiding van alreeds onze 27 ste zending naar Apold, je weet wel, dat kleine dorpje 

van ons in Transylvanië, in Roemenië. 

Met zijn allen hebben we een jaar hard gewerkt op al onze evenementen om zowel onze 

reguliere werking als eventuele nieuwe projecten te financieren. Voldoende volgens onze 

penningmeester zodat zelfs een aangename verrassing mogelijk blijkt. Later meer hierover. 

Onze zending van september 2016: op dinsdag 6 september vertrekken we met 10 vanuit 

Eindhoven naar Cluj Napoca. Op zaterdag 10 september doen nog eens 6 personen hen dit 

na. Onze smid komt op woensdag 14 september. 

We komen allen samen terug op zondag 18 september vanuit Keulen, aankomst in Diest om 

± 15:00 plaats: Café De Zwaan  

Goed om weten is dat er ditmaal 5 nieuwelingen ons vergezellen. Ze doen dit misschien een 

beetje uit nieuwsgierigheid met alle verhalen her en der, maar toch zeker ook omwille van 

hun engagement en inzet. Het getuigt wel dat het Comité aandacht en interesse blijft 

opwekken.  

2. De reguliere werking 
We overlopen even de jaarlijks terugkerende onderwerpen. 

1. Voorjaarszending 
Zoals elk jaar in de lente werden hofzaden, uierzalf, dierenvoeding en hoefnagels verdeeld evenals 

medicatie overhandigt voor de polykliniek van het dorp. Ook de veearts werd niet vergeten.  

Voor de diabeten werden glucometers en -testers afgeleverd. 

De onderhandelingen met de burgemeester verliepen moeilijk met de gemeenteraadsverkiezingen 

van 5 juni in het vooruitzicht. Het was belangrijk te weten of de aangegane beslissingen bindend 

waren voor de volgende legislatuur. 

Ondertussen heeft de heer Toth zijn volgende ambtstermijn als burgemeester aangevat. Wij 

verheugen er ons op om de vlotte samenwerking gedurende de volgende vier jaar te kunnen 

verderzetten.  

2. De school  
Ook zoals elk jaar bij het begin van het schooljaar, dit jaar op 12 september, krijgt iedere leerling van 

het schooltje in Apold en iedere student aan de verschillende lycea in Sighişoara een basis school- en 

hygiënepakket.  

Dagelijkse bedeling van vers fruit wordt nu aangevuld met een heus ontbijt voor de leerlingen. Onze 

dames van de keuken zijn er klaar voor. 

3. Gezondheidszorg en dierenwelzijn 
Zoals in het voorjaar is voor de dokter opnieuw de elementaire medicatie (vooral kindermedicatie) 

voorzien, aangevuld met diabetenmedicatie, looprekjes, pampers, bijvoeding voor baby’s. De dokter 

zal ook een gedeelte van de baby uitzetjes van het breiclubje de Breisterren ontvangen. Tenslotte 
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staat hij het dichtst bij deze kwetsbare hulpbehoevende groep van de bevolking. 

De veearts kan weer beschikken over zijn ontsmettingsmiddelen, hechtingsdraad en hondenvoeding. 

4. Naschoolse kinderopvang 
Was de laatste tijd een beetje moeilijk te sturen. De grootste oorzaak hiervan is de uittocht van de 

jongere beroepsbevolking, mogelijk gemaakt door het vrije arbeidsverkeer in de EU. 

Desondanks zijn volgens Grazia, dat is onze toeverlaat tijdens onze afwezigheid, dagelijks 20 tot 30 

kinderen aanwezig. In april mochten we kennismaken met een vrouw die zich wil bewijzen om de 

opvang te leiden. We zullen evalueren volgende maand. Toch is dit een engagement dat onze 

aandacht zal blijven opeisen. 

5. Herstellingen en schilderwerken  
Het is elk jaar noodzakelijk om herstellingen en schilderwerken uit te voeren. De rustbanken en het 

bushokje in het dorp, de speeltuigen (die staan er ondertussen al 17 jaar op de schoolpleinen) 

vloertegels in de kinderopvang en de vuilnisbakken verdienen nazicht maar ook onze eigen 

verblijfplaats “het crisiscentrum” heeft nood aan een likje verf of kleine reparaties. 

6. Hoefsmeden 
Last but not least, we mogen dit bij onze reguliere werking rekenen omdat de verdeling van nagels 

en hoefijzers en het beslaan van de paarden, al enkele jaren een vast onderdeel uitmaken van ons 

programma. Dit jaar is, dankzij een enorme sponsoring, weer een ganse lading hoefijzers en nagels 

vertrokken naar Apold.  

Ook hier is het een probleem om ginds een geëngageerd persoon te vinden om dit edele ambacht 

aan te leren en uit te oefenen, ondanks de stevige ruggensteun die hij of zij hiervoor zou krijgen, 

denken we maar aan een volledig ingerichte smidse en een voorraad materialen. We geven niet op, 

we blijven zoeken.  

3. Onze projecten 

1. Omheining kerkpad 
Vanaf het straatje naar de trappen van het kerkje zal over een afstand van 32 meter een nieuwe 

omheining geplaatst worden. Langs bestaande ijzeren palen zal op een frame een netwerk gelast 

worden. 

2. Gordijnen in de school  
Alle ramen van de grote school, 19 in het totaal, zullen nieuwe gordijnen krijgen. De stoffen zijn hier 

aangekocht, op maat gesneden en voorzien van een fronslint. Meerdere ramen zullen ook voorzien 

worden van nieuwe roedes. 

3. Brandhout 
De nood hieraan en de wetenschap dat voor het derde jaar een correcte verdeling onder de gezinnen 

gebeurde kon ons overtuigen om dit project te verlengen. 
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4. Ouderlingentehuis in Daia 
Net zoals in het voorjaar worden daar weer rolstoelen en looprekjes, lakens, dekens en handdoeken, 

verbanden, windels en pampers voor senioren afgeleverd. 

5. Het ontbijt voor de gemeenteschool 
Misschien heeft niet in ieder gezin de mogelijkheid om elke ochtend een ontbijt te hebben maar we 

willen toch voor hen de belangrijkheid ervan benadrukken. De dames van de keuken zullen een 

uitgekiend ontbijt samenstellen dat wordt aangeboden op de 2de en/of de 3de dag van het schooljaar 

dat start op maandag 12 september. 

6. Oogonderzoekstafel en zuurstofapparaat  
Op het volgende transport zitten een oogonderzoekstafel en zuurstofapparaat. Het toestel voor de 

zuurstof zal van pas komen in het dokterskabinet. Voor de onderzoekstafel heeft de dorpsdokter ons 

beloofd dat het een bestemming zal krijgen bij een oogarts in Sighişoara. Aan ons om het transport 

en de plaatsing te organiseren. Dit alles neemt niet weg dat beide apparaten van grote waarde zijn 

en op medisch gebied een verrijking zullen zijn voor de dorpsarts en de oogarts 

7. Het multifunctioneel sportterrein: een nieuwe uitdaging! 
Al jaren vroegen velen onder ons zich af hoe het nu wel gesteld was met de sportaccommodaties 

voor de jeugd van Apold en bij uitbreiding van de deelgemeenten Şaeş, Daia en Vulcan. 

De school heeft geen enkele infrastructuur die toelaat om enige vorm van gymnastiek of sport te 

beoefenen. Andere optie: het voetbalveld. Wanneer je erover wandelt, als dan al eerst de koeien 

eraf gehaald zijn, moet je extra uitkijken naar de putten en kuilen om geen averij op te lopen aan je 

knieën of je enkels, laat staan erop voetballen. 

Dan toch eens nadenken over een valabele oplossing voor dit probleem. Dit nadenken start natuurlijk 

bij onze penningmeester. Kordaat antwoord van de man: onmogelijk haalbaar tenzij … Met dit 

gegeven in het achterhoofd vertrokken we in april naar Apold. We staken ons licht op bij de 

verschillende betrokken partijen. De directie van de school die uiteraard laaiend enthousiast was. De 

burgemeester die ons zijn onvoorwaardelijke steun toezegde (denk aan de bindende kracht na de 

gemeenteraadsverkiezingen). Bleef tot slot de belangrijkste schakel; de aannemer die de werken zou 

uitvoeren. Met deze man hebben we in het verleden fantastisch kunnen samen werken met de 

projecten parochiezaal en sanitair bijgebouw, met de kiosk en met de trap naar de kerk. We spraken 

hem van onze plannen. Hij zou een offerte opstellen van materialen, werkuren, huur machines, 

transporten en dergelijke meer. Hij nam ons ook mee naar Gaby Mureşan. Gaby is geboren en 

getogen Apolder die het als voetballer bracht tot het nationale elftal. Zoals dat terrein zo zou ook het 

terrein aan de school komen, een oppervlakte van 40m bij 21m, verschillende lagen drainering, 

bodemlaag van tartan, multifunctioneel voor minivoetbal, basket- en volleybal, handbal en tennis, 

een omheining van 6 meter hoog en volledig afsluitbaar. Heel mooi en zeer verleidelijk, tot hij de 

prijs toonde: € 42 000 met daaraan gekoppeld onmiddellijk de opmerking dat de betaling kan 

gespreid worden. Veel geld maar de laatste uitspraak opende perspectieven en we kwamen tot een 

akkoord. We betalen nu volgende maand een eerste schijf van € 15 000 en doen dan verdere 

afbetalingen gespreid over drie jaar. Schitterend gebaar van deze man want laat ons toch niet 

vergeten; wij zijn nog steeds in Roemenië. 

De werkzaamheden zijn ondertussen aangevat. Daniel Prunean, de aannemer, heeft ons beloofd dat 

het project klaar zal zijn bij onze aankomst begin volgende maand. Dit nieuws heeft de kabinetten 
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van de Belgische ambassadeur in Boekarest, mr. Baekelandt al bereikt want de mogelijkheid bestaat 

dat hij op zondag 11 september ons een bezoek brengt in Apold. 

Kostprijs van dit sportterrein: valuta: € 1.00 = 4.40Lei 

 - Materialen:  88 550.00Lei  € 20 125.00 

 - Werkuren:  16 130.00Lei  €   3 666.00 

 - Huurmachines 18 930.00Lei  €   4 302.00 

 - Transport  13 200.00Lei  €   3 000.00 

 - Indirecte kosten 18 643.00Lei  €   4 237.00 

   Totaal: 155 453.00Lei  € 35 330.00 

   BTW:      31 090.00Lei  €   7.066.00 

   Alg. tot: 186 453.00Lei  € 42 396.00 

We moeten nu nog wel een sluitende oplossing vinden voor het toezicht en het gebruik van het 

terrein en de materialen. De directie van de school zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen 

voor het gebruik tijdens de lesuren. Voor de uren na schooltijd kunnen we het gemeentebestuur 

vragen om een verantwoordelijke aan te duiden of stellen eventueel zelf iemand aan. De infokiosk 

van toerisme kan hierbij nuttig worden ingeschakeld, zij staat in de onmiddellijke nabijheid. Dit is 

puzzelwerk voor volgende maand. 

4. Financieel 
Samengevat zien onze uitgaven anno 2016 er als volgt uit: 

-  schoolpakketten (gordijnen en ontbijt) dokter, veearts, herstellingen 

   huis, ouderlingen tehuis, …        € 3 000   

- houtchecks          € 4 500 

- zaaizaden          €    650 

- kinderopvang           € 1250 

- omheining aan de kerk         €   450 

- varia            €   850 

- sportterrein                     € 15 000 

          Totaal             € 25 700 

Hierin zijn de kosten voor paarden en smederij niet inbegrepen. Dit project geniet van een andere 

sponsoring. 

BELANGRIJK: de deelnemers aan de zendingen betalen hun reis, verblijf en maaltijden volledig zelf. 

Iedere eurocent die verdiend wordt gaat integraal naar de bevolking van Apold. 

5. Met dank aan … 
 Als stadscomité kunnen wij niet genoeg de goede samenwerking met ons bestuur 

benadrukken waarvoor onze oprechte dank. 

 Carrefour Diest  

 Delhaize Diest 

 De directie en personeel van het provinciaal domein de Halve Maan. Dank voor de 

mogelijkheid om de Draculatocht te organiseren. 
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 Onze vrienden van de Diestse Taxi voor al die ritten naar en van de verschillende luchthavens 

zowel in het voorjaar als nu volgende maand. 

 Jan en Peter Van de Badmeester voor de mogelijkheid om deze persconferentie met 

bijbehorende hier te kunnen geven. 

 Connect Group, dit jaar, gratis transport van 11 paletten tot aan ons “crisiscentrum” 

 “De Breisterren” voor de babypakjes, sjaaltjes, sokjes, wanten en zoveel meer. Laat de winter 

maar komen in Apold.  

 Moeders helpen moeders voor de speciale samenwerking 

 De vrienden van toneelgroep De Vierde Wand voor hun voorstellingen maar ook voor hun 

hulp bij haast elk evenement dat wij organiseren. 

 Al de andere, zeker niet onbelangrijke sponsors: OCMW en AZ Diest, dierenspeciaalzaak 

Troetels, Apothekers Daems, Multi-Pharma Diest, De Ras-Reniers Zichem en Wim Crauwels 

Maasmechelen, cafés De Zwaan, De Kaai, The Garage en ’t Goegedacht. 

Anderen wiens naam of firmanaam liever niet vermeld wordt. 

 Speciaal dank aan alle leden, vrijwilligers en sympathisanten voor hun niet te onderschatten 

inzet op al onze evenementen. 

6. Noteer … 
Uw aanwezigheid op onze organisaties steekt ons een hart onder de riem. We heten je graag welkom 

 Op de Draculatocht op zaterdag 22 oktober.  
Start aan de ingang van de Halve Maan vanaf 18:45 tot 22:15. Een vaste waarde bij het begin van het 

herfstverlof, een avondje griezelen en huiveren afgesloten met een spetterende apotheose in het 

openluchttheater door het Circus- en dansatelier TWIST. 

 Op de Allerheiligenmarkt in Diest 
Ons standje op de Botermarkt met artisanale drankjes uit Roemenië 

 Op onze kerstmarkt van 10 en 11 december op het Begijnhof 
Je kunt proeven van specialiteiten allerlei uit verschillende contreien met muziek uit alle hoeken van de 

wereld en een flinke dosis gezelligheid, gekruid met een waaier aan randanimatie. 

Gratis toegang 

 Op onze Restaurantdag op 28 januari 2017 in zaal Ons Tehuis 
Wij serveren voor u de lekkerste mosselen, kip of vidé aan zeer democratische prijzen. 

 De Quizavond, vermoedelijk op 25 maart 2017 in zaal Julis 
30 groepen maken onder elkaar uit wie de Quizploeg van de avond wordt. 

 De datum van het toneelweekend moet nog bepaald worden. 

7. Info 
Voor alle informatie over verleden en heden van het Comité, evenals voor foto’s en updates 

verwijzen we je graag naar: 

 

 

www.roemeniecomitediest.be 
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 Ho ja, je bent het Comité genegen en wil graag een bijdrage doen? Dat kan zeker en wordt in dank 

aanvaard. Het kan op rekeningnummer: 

 

 

Namens het Roemenië Comité Diest dank ik u voor uw aandacht. 

Nand Reniers 

Voorzitter 

 

 

BE37 0682 1553 4128 


