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Voorwoord 
 

Verontschuldigingen: Mevr. Ria Schepmans, directrice domein Halve Maan 

     Mr. Sprockeels Jeffrey, apotheker Van den Bosch 

 

Mr. De Burgemeester 

EH Deken Felix Van Meerbergen 

Gedeputeerde Mr. Florquin 

Mevr. Feyaerts, voogdijschepen 

Dames, heren van de pers 

Geachte sponsors 

Beste vrienden 

 

Hartelijk welkom op deze persconferentie naar aanleiding van onze zending naar Apold volgende 

maand. 

Deze jaarlijkse samenkomst heeft een symbolische waarde.  

Natuurlijk is het de aanzet naar onze zending toe. Al de plannen en projecten die we vooropstelden 

en waar we een jaar lang naar toe werkten kunnen we hier kenbaar maken en kunnen we volgende 

maand in Apold gaan uitvoeren. 

Maar er is meer, dit is tevens de start van ons nieuwe seizoen. Bij onze thuiskomst wacht ons de 

organisatie van een hele sliert evenementen, met andere woorden het seizoen voor het Roemenië 

Comité start hier vandaag.  

Onze zending loopt van 5 tot 16 september. Met de verschillende heen- en terugreizen zijn we 

samen met 21 personen waaronder deken Felix, toch weer enorm fijn dat hij ons vergezeld.  

We komen terug thuis op zaterdag 16 september rond 16:00 in café De Zwaan.  

De vluchten, de luchthaventransporten, huurauto’s in Roemenië, het hotel, het verblijf in het dorp, 

alles is geboekt en gereserveerd.  

De paletten met goederen zoals kinderkledij, snoepgoed, seniorenkledij, handdoeken en 

washandjes, gordijnroedes en -stoffen, verf, luizenshampoo, 350kg aan hoefijzers, hoefnagels en 

aambeeld en de persoonlijke bagage zijn naar Kampenhout gebracht en zullen op woensdagmorgen 

6 september in Apold geleverd worden 

Zelfs materialen voor de projecten zoals ijzeren profielen voor de omheining aan het 

parochiecentrum en houten balken voor herstelling van de speeltuigen zijn reeds aangekocht en 

geleverd dankzij mama Raţiu, onze toeverlaat in het dorp. 

 

 

 



 

1. Onze vertrouwde jaarlijkse werking 
 

Dit zijn de jaarlijks weerkerende onderwerpen die zo belangrijk zijn voor de bevolking; 

a) De verdelingen in de lente 

Hofzaden, uierzalf, hoefnagels worden dan aan de bevolking uitgedeeld, de dokter van het dorp 

ontvangt basic medicatie, glucometers en testers voor diabeten en de veearts wordt geholpen met 

ontsmettingsmiddelen, operatiematerialen en hondenvoeding. 

Een ontmoeting met de burgemeester staat dan eveneens op de agenda om het programma voor het 

werkbezoek op te stellen. 

b) De vaste items in september 

 Het begin van het nieuwe schooljaar op 11 september; voor elke leerling een schoolpakket 

met schriften, schrijfgerief, gum meetlatjes, enz. en een hygiënepakket met shampoo, 

tandborstel, tandpasta, zeep, handdoek en washandjes. 

Er is ook dagelijkse bedeling van fruit en/of granenkoeken voorzien. 

 Aan dokter Modiga worden baby uitzetjes geschonken. De Breisterren van Hilde Draelants 

weten ons elk jaar weer te verrassen met hun leuke creaties, getuige de voorbeelden.  

De dokter is uiterst correct en betrouwbaar bij de toekenning van een dergelijk pakketje.  

 Een bezoek aan het ouderlingentehuis in Daia, deelgemeente van Apold. Pampers, 

looprekjes en hometrainer worden naar het home gebracht. Dankzij de samenwerking met 

Moeders helpen Moeders kunnen we gewone kledij en nachtkledij aan de senioren 

bezorgen. 

 Herstellingen en schilderwerken; de banken, de vuilnisbakken en het bushokje die we in de 

vorige jaren plaatsen krijgen een nazicht en onderhoudsbeurt. 

 De naschoolse kinderopvang is budgettair weerhouden. We kijken uit hoe we dit verder 

opvolgen en uitbouwen. 

 De hoefsmeden; hoefijzers en nagels maken zoals eerder gezegd deel uit van het transport. 

Dit jaar is door de smeden nog meer aandacht geschonken aan ontsmetting en ontwormen 

van de dieren. Een aambeeld en laspost maken de inrichting van een smidse compleet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Onze opdrachten 
 

In samenspraak met de burgemeester tijdens ons bezoek in het voorjaar en uiteraard afhankelijk 

van de financiële mogelijkheden zijn uiteindelijk de volgende projecten weerhouden. 

a) Herstelling van de speeltuigen in het dorpsschooltje 
De speeltuigen die we in 1999 ten geschenke kregen van de directie van het provinciaal domein De 

Halve Maan zijn hoognodig aan herstelling toe. Enkele technisch bedreven medereizigers gaan 

ervan uit dat mits enkele doorgedreven las-, schroef- en schilderwerken het gebruik van klimramen 

en schuifaf de veiligheid van de kinderen niet meer in het gedrang zal brengen.  

b) Gordijnen 

Het laatste gedeelte van de gordijnen aan de klasramen in de school zijn klaar om opgehangen te 

worden. De roedes, die deel uit maken van het transport. 

c) Brandhout 

Ondanks de vele protestactie in Roemenië over de export van hout is de bedeling van het 

brandhout aan de gezinnen geen probleem voor de boswachters en gemeentebestuur. Integendeel, 

het is een welgekomen geschenk in de barre wintertijden. De eenheidsprijs van één stère hout (de 

hoeveelheid per gezin) is wel gestegen naar 80Lei (€18.00) 

d) Behandeling luizen 

Op voorstel van enkele van onze medereizigers vorig jaar en de enthousiaste goedkeuring van de 

schooldirectrice is luizenshampoo aangekocht. Het zal een hele opgave worden om de 210 

leerlingen van de kindertuin en lagere school doeltreffend eigen te maken met behandeling en 

nabehandeling van dit product.  

e) Bureelkasten 

De burgemeester vroeg in april of het mogelijk was om hem een aantal bureelkasten te bezorgen. 

Het is eigenlijk onbegonnen om dit op transport te zetten zodat we uitkijken in de stad om daar aan 

te kopen. 

f) Het sportterrein 

Omwille van de slechte weersomstandigheden in de winter en het voorjaar en ook een beetje omdat 

het nog steeds Roemenië is, heeft de uiteindelijke afwerking van het terrein op zich laten wachten. 

Eind goed al goed, het terrein is blijkbaar zelfs al ingehuldigd met een vriendschappelijke mini 

voetbalwedstrijd tussen ploegen uit de regio, daar dient accommodatie dan ook voor. Er rest ons nu 

nog het beheer van het terrein helpen te bepalen (school en gemeente) tijdens en na de schooluren. 

Een bijkomend probleem zou de afwatering rondom het terrein zijn. Geen afdoende oplossing 

hiervoor zou de stabiliteit van de ondergrond in gevaar kunnen brengen. Reden genoeg dus om 

weer rond de tafel te gaan. 



 

g) Omheining parochiezaal 

Omdat de omheining aan het kerkpad vorig jaar zo prachtig hersteld is geweest, is de vraag gesteld 

om ditzelfde te doen met de omheining aan de parochiezaal. Zoals gezegd zijn de materialen 

hiervoor reeds geleverd zodat deze ploeg onmiddellijk hiermee kan starten.   

3. Financieel 
 

Onderstaande tabel toont de budgetten die voorzien zijn voor de verschillende projecten. Samen 

met de onkosten voor reis en verblijf (dat later wordt terugbetaald door de reizigers) is een bedrag 

van ± 30000.00 nodig 

Projecten       Onkosten 

Speeltuigen:  € 1000.00    Vluchten:  € 2964.91 

School:   € 700.00    Waarborgen auto’s: € 1400.00 

Veearts:  € 100.00    Huur auto’s:  € 1534.00 

Kinderopvang: € 700.00    Hotel:   € 3758.14 

Vuilnisbakken: € 100.00    Maaltijden:  € 1000.00 

Gordijnen:  € 1000.00     

Omheining:  € 200.00 

Medicatie:   € 1000.00 

Bureelkasten:  € 1000.00 

Houtcheque:  € 5700.00 

Aannemer:   € 7000.00 

Varia:    € 2000.00 

Totaal:   €20500.00       € 7752.39 

De onkosten voor de paarden zijn apart gebudgetteerd en apart gesponsord, dit maakt een bedrag 

uit van € 3500.00 

Om de reis aan te vatten is dus een bedrag van om en bij de € 28500.00 nodig.  

Vluchten, huur auto’s, verblijf en maaltijden worden door de medereizigers zelf betaald. 

     

4. Dank aan … 
 

De volgende mensen, firma’s of bevriende verenigingen helpen ons om financieel gezond te blijven, 

om te besparen waar nodig of door hun hulp onze plannen in Apold te kunnen uitvoeren.  

 Het bestuur van onze stad voor de bijzondere samenwerking. 

 Directie van provinciedomein Halve Maan, denk aan de organisatie van de Draculatocht. 

 Lorenzo en het team van de Diestse Taxi voor de vele ritten naar en van de verschillende 

luchthavens. 

 Jurgen Heyens van Connect Group Kampenhout voor het transport van onze paletten.  



 

 Jan en Peter van De Badmeester voor deze persconferentie, het moet gezegd met alles erop 

en eraan. 

 De Breisterren voor alweer de verrassend leuke spulletjes. 

 Moeders helpen moeders voor de leveringen van handdoeken, washandjes, senioren en 

kinderkledij. 

 Carrefour Diest voor de prachtige sponsoring en de organisatie van hun kerstmarkt. 

 Onze vrienden van toneelgroep de Vierde Wand, niet alleen voor hun jaarlijks gesmaakte 

voorstellingen maar zeker ook voor hun hulp bij onze evenementen. 

 Brico Diest, zeer nuttige sponsoring voor de gordijnroedes maar ook voor verven, borstels, 

schuurpapieren, enz … 

 Delhaize Diest voor de geweldige sponsoring bij de Draculatocht. 

 Dierenspeciaalzaak Troetels, tweemaal per jaar tot 300 kg. dierenvoeding. 

 Op medisch vlak Multi Pharma Diest, De Ras – Reniers Zichem, Wim Crauwels uit 

Kwaadmechelen. Zeker apotheker Patrick Daems niet vergeten.   

 Apotheker Van Den Bosch uit Herentals waar we via Christine Andries de shampoo voor de 

luizenbestrijding konden aankopen. 

 Niet onbelangrijk De Zwaan, De Kaai, The Garage en ’t Goegedacht. 

 De talrijke sponsors groot en klein die onze smeden de mogelijkheid geven om in Apold 

hun project met de paarden uit te voeren. 

Ten slotte, dit kan niet genoeg benadrukt en vermeld worden, mijn allergrootste dank aan alle 

leden, medewerkers en sympathisanten die in de loop van het jaar op een of andere ons helpen. 

Of het de figurant is bij de Halloweenwandeling, de garçon op de restaurantdag, de tentenbouwer 

op de kerstmarkt, zij die toneelspeelt of ook die reiziger die zijn reis en verblijf in Apold zelf 

bekostigd en er nog gaat werken ook nog, zonder hen zou het Roemenië Comité van Diest niet 

leefbaar zijn. Oprecht, dank u wel! 

5. Noteer … 
In een ijltempo kondigen onze evenementen zich nu aan. Stuk voor stuk zijn ze belangrijk voor ons 

en trachten we steeds weer onze bezoeker of toeschouwer het beste te brengen. 

 De befaamde Draculatocht op 21 oktober, vorig jaar goed voor 4 888 toeschouwers 

 De Allerheiligen jaarmarkt in onze stad op 1 november 

 De kerstmarkt op het Begijnhof op 9 en 10 december 

 De restaurantdag op 27 januari 2018 in zaal Ons Tehuis 

 De quizavond; 31 maart in zaal Julis 

 De toneelavonden van de Vierde Wand waarvan de datum nog moet bepaald worden. 

 

 

 

 



 

Noteer ook … 

 

Alle info over het comité kan je vinden op onze website: 

 

www.roemeniecomitediest.be 

 

 

Noteer ZEKER!!! 

 

 

BE37 0682 1553 4128 
 

Dit zijn zeer belangrijke cijfertjes voor ons. 

Namens het Roemenië Comité Diest, dank voor uw aanwezigheid en aandacht. 

Nand Reniers 

Voorzitter 

 

http://www.roemeniecomitediest.be/

