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Hoofdstuk I: Reisverslag 

1)Transport van de materialen. 
Omdat wij zoveel mogelijk proberen om de transportkosten te drukken en op deze wijze 

onze financiële middelen optimaal te benutten ten voordele van de dorpsgemeenschap 

werd het transport opgesplitst. 

 Een eerste lading van 15m³, bestaande uit het eerste gedeelte van een 

speeldorp, een gift van Provinciaal Domein Halve Maan. 

 Een tweede lading van 5 paletten met schoolgerief, breigoed, handdoeken, 

sportuitrustingen, rugtassen, rolstoelen, krukken, looprekken en meer andere. 

 Als derde vertrok er nog een bestelwagen van 9m³ met het resterende gedeelte 

van het speeldorp 

Met deze werkwijze bespaarden we 1 500,00€ tot 1 750,00€.  

Belangrijk was ook dat de goederen aanwezig waren bij onze aankomst zodat de 

groep onmiddellijk kon starten met de verschillende opdrachten. 

2)Zending. 
Op 7 september vertrok een eerste gedeelte van 12 vrijwilligers (4 vrouwen en 8 mannen) 

naar Apold om de voorbereidingen te starten. Deze groep werd aangevuld op 11 

september met nog 9 personen (2 vrouwen en 7 mannen) waaronder schepen Bob 

Simons van onze stad. Zoals voorgaande reizen betalen deze reizigers hun reis, verblijf 

en maaltijden volledig zelf en voeren alle taken onbezoldigd uit. 

Persfoto bij de overhandiging van het subsidiëringbedrag van 5 000,00€ in aanwezigheid van Mevr. Swinnen, 

gedeputeerd Europa, Mevr. Schepmans, directrice Provinciaal Domein Halve Maan en Mevr. Nackaerts – Feyaerts, 

voogdijschepen van het Comité) 
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3)De Activiteiten. 
De groep werd opgesplitst in verschillende cellen die ieder naar eigen kennis en 
handigheid de werken op de meest professionele manier konden uitvoeren.  

 Het sanitaire gebouw. 

Tijdens het werkbezoek in de lente werd aan een bouwondernemer van het 

dorp de opdracht toegewezen om aan het reeds gerenoveerd 

ontmoetingscentrum een lokaal van 4 meter bij 9 meter aan te bouwen. Op 

deze manier verschaften we werkgelegenheid aan enkele inwoners van het 

dorp zelf. Bij onze aankomst was het gebouw klaar zoals afgesproken zodat 

met vereende krachten, Diestse vrijwilligers en dorpelingen, aan de 

totaalafwerking kon worden begonnen; muurbetegeling, elektriciteit, sanitair 

en plaatsen van de cabines. Het plaatsen van de muurtegels was geen 

sinecure met de uiterst kromme buitenmuren van het oude gebouw. Na de 

elektriciteitswerken werden de WC „s, handenwassers en herentoiletten 

geplaatst en aangesloten op het water- en rioleringsnet. Ten slotte werden op 

vakkundige wijze de volkern cabines (een schenking van het Provinciaal 

Domein De Halve Maan) gemonteerd. 

                
(Beraadslaging over de juiste plaatsing van de               (Panelen en deuren staan klaar voor montage) 

muurtegels) 

 Aansluiting van het internet in de school. 

In samenwerking met de bevoegde leerkracht van het dorpsschooltje werden 

24 computers gebruiksklaar gemaakt en aangesloten op het internet. Het 

zevende leerjaar kan nu al in het dorp zelf de basisleerstof informatica krijgen     

         
(24 Computers netjes klaar voor de eerste                      (Samenwerking  Roemenië – België: grens 

schooldag)                                                                        overschrijdende meerwaarde)  
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  Bouw van de speeltuigen. 
Dit speeldorp, weer een gift van het Provinciaal Domein, werd vóór het 

demonteren in Diest vanuit verschillende hoeken gefotografeerd zodat de 

heropbouw geen al te moeilijke puzzel zou worden. Uit de chaos aan 

onderdelen herrees uiteindelijk een prachtig speelkasteel dat gauw op heel 

wat interesse van de dorpsjeugd kon rekenen. 

                    
(Dit speelkasteel siert nu de speeltuin van                           (Dolgelukkig in “hun” speeltuin)  

van de lagere school van Apold) 

 School – en hygiënepakketten 

Uit de berg getransporteerde goederen en samen met ter plaatse aangekochte 

materialen werd voor iedere leerling een start pakket samengesteld en 

overhandigd op de eerste schooldag (15 september). Deze pakketten zijn zo 

samengesteld en aangepast aan ouderdom en leerjaar zodat ze voldoen aan 

de noden van iedere student. 

            
(Enkele van de schoolpakketten, ingepakt in                         (Per klas staan de leerlingen in de rij, klaar 

rugtassen, staan klaar voor uitdeling)                                             voor hun eerste schooldag) 

 Milieu en spelnamiddag 

In een combinatie van milieubewustwording en een spelnamiddag, werd de 

jeugd opgeroepen om op woensdagnamiddag te verzamelen op het schoolplein. 

Gewapend met prikstokken en vuilniszakken verspreidde het jeugdige volkje 

zich over gans het dorp. Niets ontsnapte aan hun aandacht en fier leverden ze 

nadien hun “buit” af aan het gemeentehuis. Enkele jongeren hadden de 

boodschap begrepen en vertelden schuchter hoe mooi hun dorp wel zou 

kunnen zijn. We hebben met het bestuur van de gemeente een princieps 

akkoord gemaakt om in 2011 de basis te leggen voor de opbouw van een 
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containerpark en zeker een oplossing uit te werken om de bevolking op welke 

wijze ook, te sensibiliseren in de problematiek van milieubewustwording, een 

probleem in de opgelegde normen van de EU aan Roemenië (Project 2011). 

Uiteraard kreeg de jeugd loon naar werken en werd het nadien dolle pret op 

de spelnamiddag waar ook elk kind getrakteerd werd op zelfgemaakte wafels 

en een frisdrankje.  

                     
(Enthousiaste jongeren binden de strijd aan                            (De jeugd van Apold leert “zakkenlopen” 

tegen zwerfvuil) 

 Steun aan de veearts 

De steun bestaat hoofdzakelijk uit ingezamelde materialen bij dierenartsen uit 

Diest en omgeving. Ter plaatse werden in de nabije stad verdoving – en 

ontsmettingsmiddelen en medicatie aangekocht. 

Uit de gesprekken met de veearts van het dorp konden we opmaken dat zijn 

tussenkomsten zich hooguit beperken tot verzorging van de boerderijdieren. 

Paard, koe en eventueel schaap of geit zijn voor een plattelandsgezin 

levensnoodzakelijk. Aandacht en verzorging van hun huisdieren is te 

verwaarlozen temeer omdat dit een extra financiële uitgave met zich 

meebrengt. Ook het jonge volkje aanziet hond of kat meer als een pestobject 

dan een volwaardig levend dier. Tijdens de spelnamiddag werd doorlopend 

een filmvoorstelling gegeven om de jeugd te sensibiliseren en tevens werd een 

flyer over het ganse dorp verspreidt om de volwassenen te bereiken om ook bij 

hen iets los te maken in dit gegeven. 

                          
                                  (De veearts bij de verzorging van een “waakhond” 

                                          die jaren aan een (te korte) ketting heeft gelegen) 
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 De naschoolse kinderopvang 

Een belangrijk (lange termijn) project dat we al eerder wilden starten, waar we 

de voorgaande jaren informatie over verzamelden en waarover menige 

vergaderingen en debatten werden gevoerd, zowel hier in België als met de 

plaatselijke instanties, werd tijdens deze zending opgestart. Gebaseerd op het 

rotsvaste vertrouwen van een paar mensen van het dorp, opgebouwd in al die 

jaren en in samenwerking met schooldirectie en gemeentebestuur werd een 

structuur opgesteld waarbij opvang, opvoeding en educatie de belangrijkste 

pijlers zijn. Via een tweemaandelijks rapport blijven we op de hoogte van de 

prestaties en tweemaal per jaar tijdens de zendingen zal een grondige 

doorlichting gedaan worden en bijgestuurd daar waar nodig. De laatste 

berichten (20 december 2010) maken melding van gemiddeld 20 tot 30 

kinderen per namiddag, wat buiten verwachting is.  

           

(Kinderen van de opvang op het kerstfeestje)        (Verkoop van zelfgemaakte kerststukjes op  

                                                                                          de markt in de nabije stad) 

4)Samenvatting 

Een zeer geslaagde zending. Een schitterende groep vrijwilligers, die op een 

overtuigende, professionele en gedisciplineerde wijze de opdrachten hebben uitgevoerd. 

Voor de realisatie van de vooropgestelde projecten heeft de subsidiëring van de Provincie 

Vlaams Brabant ons een enorme ruggensteun gegeven. Enkele financieel zwaar 

doorwegende plannen zouden niet aan bod hebben kunnen komen zonder deze 

geldelijke inbreng. Het Roemenië Comité van de stad Diest wenst dan ook zijn oprechte 

dank uit te spreken aan de deputatie. Hun aandacht aan onze werking heeft het ons 

mogelijk gemaakt om de bevolking van Apold dichter bij de Europese gedachtegang en 

idealen te brengen. 
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Hoofdstuk II: Financieel Rapport 

 

                                                                                       Totaal                            20.710,08€  

 

Een gedetailleerd overzicht van facturen en rekeningen per rubriek is in bijlage 

toegevoegd. 

 Rubrieken Bedragen 

1 Nieuwbouw Sanitair 11.220,62€ 

2 Renovatie school + schoolpakketten 246,26€ 

3 Diabetenproject 711,04€ 

4 Renovatie verblijfplaats 160,34€ 

5 Dierenwelzijn + milieu 87,14€ 

6 Naschoolse kinderopvang 750,00€ 

7 Maaltijden reizigers 746,03€ 

8 Verblijfskosten reizigers 2.837,18€ 

9 Brandstof voertuigen 2.256,05€ 

10 Autowegenbelasting 135,42€ 

11 Huur voertuigen 1.560,00€ 


