
                               

Toegekende subsidiëring in het kader van grensoverschrijdende 
uitwisselingsprojecten 2011

“Europees jaar van het vrijwilligerswerk”



INHOUD Deel 1: Reisverslag                                                                                                                                                        ..........................................................................................................................................................  3  1.1 Voorbereiding goederentransport                                                                                                                .................................................................................................................  3   1.2 Zending                                                                                                                                                                 ....................................................................................................................................................................  3  1.3 Activiteiten                                                                                                                                                            ..............................................................................................................................................................  3  1.3.1 De school                                                                                                                                                       ..........................................................................................................................................................  3  1.3.2 Het ontmoetingscentrum                                                                                                                         ..........................................................................................................................  4  1.3.3 Werken in het dorp                                                                                                                                    ......................................................................................................................................  5  1.3.4 De naschoolse kinderopvang                                                                                                                  ...................................................................................................................  6  1.3.5 De Veearts                                                                                                                                                     .......................................................................................................................................................  7  1.3.6 De landbouw                                                                                                                                                ...................................................................................................................................................  7  1.3.7 De keuken                                                                                                                                                      ........................................................................................................................................................  7  1.4 knelpunten                                                                                                                                                            ...............................................................................................................................................................  8  Deel 2: Het Financieel Rapport                                                                                                                                  ....................................................................................................................................  9  2.1 Samenvatting uitgaven                                                                                                                                     ......................................................................................................................................  9  2.2 Detail uitgaven                                                                                                                                                     .......................................................................................................................................................  9  

Roemenië Comité Diest Pagina 2



 DEEL 1: REISVERSLAG
1.1 VOORBEREIDING GOEDERENTRANSPORTIn het voorjaar werden al een vijftal paletten verzonden in functie van de zending in april. Belangrijk was dat op dat ogenblik de groentezaden ter plaatse zouden zijn voor verdeling onder de dorpsbevolking.Vanaf het ogenblik dat de mogelijkheid bestond om een goederentransport in september te kunnen organiseren, zijn we in de onmiddellijk gestart met de inzameling en stockage van goederen. Met bedrijven in de Diestse regio werden de contacten hernomen en aan het stadsbestuur en de OCMW directie werd stapelruimte gevraagd.De inzameling resulteerde in een trailer (zesentachtig kubieke meter met twaalf ton gewicht) bestaande uit schoolbanken en stoelen, acht klasborden, computers, ziekenhuisbedden, rolstoelen, looprekjes, WC stoelen, opbergrekken, rustbanken, keuken werktabletten, schoolgerief, verf en vernissen. 

 1.2 ZENDINGWe werkten een tijdschema uit voor goederen en personen transport om samen op woensdagmiddag 7 september in Apold aan te komen en om zo snel mogelijk met het lossen van de goederen te kunnen starten. De vrachtwagen, gebonden aan rij- en rusttijden, diende al te vertrekken op zondagavond 4 september. De eerste groep reizigers (12 personen) vertrok op dinsdagmorgen 6 september. Het plannetje klopte. De laatste honderd kilometer van de reis werden samen afgelegd en op het voorziene tijdstip kwamen we aan in het dorp. De tweede groep reizigers (11 personen) arriveerde op zaterdag 10 september. De werkzaamheden konden starten.
1.3 ACTIVITEITENOmwille van de diversiteit van de werkzaamheden en de verspreide locaties, werd de groep vooraf opgesplitst in kleinere groepjes. Hierbij werd zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders vaardigheden en kennis.1.3.1 DE SCHOOLTraditioneel werden de startpakketten samengesteld en verdeeld op de eerste schooldag. Het blijft bij elk begin van het schooljaar een zeer nuttig initiatief om de leerlingen een schooltas aan te bieden met de zinvolle benodigdheden voor de lessen; pennen, potloden, stiften, schriften, gum, meetlat, passer, enz.…Bijkomend voor de school zaten er schoolborden mee op het transport. In zes klaslokalen werden de oude versleten zwarte borden vervangen door nieuwe groene of witte (voor gebruik van stiften). Afmetingen van deze borden (uitgeklapt) 1.5 x 4 meter.Tevens werden in de nabije stad printers aangekocht en geïnstalleerd in het computerlokaal van de leerlingen en in de leraarskamer.Zoals elk jaar werd ook een technische inspectieronde in de ganse school gedaan. Er werden in Roemenië Comité Diest Pagina 3



de lokalen en de gangen TL lampen vervangen, er werden nieuwe drukkraantjes op de lavabo’s geplaatst en naar jaarlijkse gewoonte kregen de speeltuigen een grondige schuur- en verfbeurt.

De schooltassen worden gevuld                                            Verzamelen voor de eerste schooldag1.3.2 HET ONTMOETINGSCENTRUMNa de uitgebreide verbouwings- en renovatiewerken van de voorbije jaren zouden we dit jaar de laatste hand leggen aan het ganse gebouw. 
 Het resterende gedeelte van de muurtegels plaatsen
 Vorstvrije wateraansluiting en aansluiting van Wc’s, lavabo’s en herentoiletten met drukkranen
 Betonneren en betegelen van de buitentrappen 
 Schilderen van de zaal, keuken en voorraadkamers                                                         Opbergrekken voor het kookgerief
 Plaatsen van opbergrekken in de voorraadkamers                                                          

Het sanitaire gedeelte is volledig klaarNochtans zijn alle zorgen met dit gebouw nog niet van de baan. Bij nader inzien zijn de ramen aan vernieuwing toe. In samenspraak met gemeente- en kerkraad en met een plaatselijke aannemer werd afgesproken om tijdens het voorjaarsbezoek van 2012 hiervoor een oplossing te zoeken. 
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1.3.3 WERKEN IN HET DORPOmdat de Roemeense overheid, samen met Europese steun en de Evangelische kerk gestart is met de renovatie van de omheinde kerk de “Cetate” (Citadel) vonden wij het raadzaam om het wachthuisje voor de lijnbus te verplaatsen. Het zicht op de mooi gerenoveerde torens zou teveel verstoord worden. De burgemeester wees ons een andere plaats aan op het gemeenteplein. We konden beginnen met het gieten van een betonnen platform waarop de metalen constructie zou komen. Het verplaatsen was echter geen sinecure. Zonder de tractor van de gemeente zou ons dit zeker niet gelukt zijn.Grote middelen voor de verplaatsing van het bushokjeVerder werden, verspreid over het dorp rustbanken geplaatst. Deze stevige betonnen banken, een schenking van de directie van het Provinciaal domein De Halve Maan, werden ingegraven op het gemeenteplein, in de nabijheid van het schoolpleintje en onder lommerrijke notelaars aan de Citadel. De duurzame houten zittingen en leuningen kregen ook nog een stevige schuur- en vernisbeurt.De vernieuwing van de aankondigingsborden aan de inkom van de gemeente was dit jaar           Finishing Touch aan de bankenook een prioriteit. De onderstaande foto’s bewijzen ons gelijk.
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Voor        NaOp vraag van de burgemeester werden ook werktabletten geplaatst in de keuken van het gemeentehuis.

1.3.4 DE NASCHOOLSE KINDEROPVANG
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De naschoolse kinderopvang die vorig jaar opgestart werd mag over de ganse lijn een groot succes genoemd worden. Gemiddeld zijn er dagelijks een dertigtal dorpskinderen aanwezig. Het niveau van de opvoedende waarde is bijzonder goed. De ouders juichen het project toe. De terechte vraag om extra ruimte werd bij het voorjaarsbezoek gesteld. De eerste zorg bij onze aankomst was dan ook om van de burgemeester en gemeenteraad een meerjarig huurcontract te verkrijgen voor een aantal bijkomende lokalen. Vanaf het ogenblik dat we deze zekerheid hadden konden we starten met de verfraaiing en installatie. De lokalen werden volledig geschilderd, de getransporteerde tafels en Schilderwerken in de nieuwe lokalen stoelen en de klasborden werden geïnstalleerd, de computers en de aangekochte printer werden operationeel. Om het geheel van spel- en lesmaterialen overzichtelijk te bewaren werden zes opbergrekken gemonteerd. Omdat de tijdspanne van ons verblijf te kort was en wij dit zelf niet meer konden realiseren, is opdracht gegeven aan een plaatselijke aannemer om, onder toezicht van onze vertrouwenspersoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de opvang, vóór de winterperiode nog een warm water boiler en douche te installeren. De recente rapporten bevestigen dat deze opdracht uitgevoerd werd.1.3.5 DE VEEARTSVoor deze plichtbewuste veearts van het dorp waren de getransporteerde goederen een zegen. Medische instrumenten, naalden en draden, ontsmettingsmiddelen, verbanden tot zelfs zijn gevraagde microscoop werden in dank aanvaard. Eigenlijk een miskende functie in de boerengemeenschap van het dorp. 1.3.6 DE LANDBOUWOp 13 december bracht de heer Philippe Beke, Belgisch Ambassadeur in Roemenië, een bezoek aan Apold. In zijn memo licht hij ook de problematiek van de landbouw toe. Hij merkt op dat de landbouwers er zich van bewust zijn dat een onderlinge samenwerking nodig is en dat de oprichting van een landbouworganisatie zich opdringt. Hij vindt dat een externe expertise duidelijkheid kan verschaffen over de leefbaarheid van een rendabele agro-industrie (het verwerken van de melkproductie in een kaasmakerij en ook appelsap productie van de fruitoogst).In deze optiek hebben we tijdens ons bezoek in september, samen met de heer Frans Nackaerts, echtgenoot van onze voogdijschepen mevrouw Feyaerts, een onderhoud gehad met een delegatie van de landbouwers. Met zijn ervaring in deze materie heeft hij een voorstel gedaan om hier in België uit te kijken naar mogelijkheden om een expertise te organiseren om na evaluatie mogelijke projecten op te starten. 

1.3.7 DE KEUKEN
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Last but not least, een zeer belangrijke groep in de organisatie van onze zending zijn de mensen die instaan voor de dagelijkse maaltijden. Elke dag stipt om 12u30 hebben zij een gevarieerde broodmaaltijd klaar. Na de dagtaak serveren zij, in samenwerking met onze kookmoeder, (de dame waar wij verblijven in het dorp) een warme maaltijd met soep, hoofdgerecht en een dessertje. Aangezien de aankopen van de voeding gebeurt samen met deze dame, kunnen wij dus genieten van de echte Roemeense keuken die zeker niet te versmaden is. Het zijn ook deze mensen die de wafelbak verzorgden voor de spelnamiddag.

  Tevreden na een geslaagde zending  
1.4 KNELPUNTEN

 De vervanging van de ramen van het ontmoetingscentrum.
 De organisatie, in samenwerking met de gemeente overheid, van een gratis uitleendienst van rolstoelen, krukken, looprekken, Wc-stoelen, ziekenhuisbedden en andere verzorgingsmaterialen.
 Voor de milieu sensibilisering gaan we op zoek naar aankoop van vuilnisbakken die een vaste plaats krijgen in het dorp.
 Bij de lokale instanties uitzoeken hoe we de toeristische expansies die zich aanbieden optimaal kunnen benutten.
 Overeenkomstig de memo van de heer ambassadeur Beke “Zoeken naar een synergie tussen gepensioneerde vrijwilligers die kinderen naschools kunnen opvangen en een degelijke opvang van  senioren in gemeenschapslokalen of thuiszorg” (citaat). Hoe kunnen wij als Comité hierbij een meerwaarde betekenen?
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DEEL 2: HET FINANCIEEL RAPPORT
2.1 SAMENVATTING UITGAVEN Laden van vrachtwagen € 102,64Kinderopvang € 2 276,51Renovatiewerken gemeentehuis € 411,90Renovatiewerken ontmoetingscentrum € 1 057,05Renovatiewerken verblijfplaats vrijwilligers € 1 293,60Schoolbenodigdheden + hygiënische pakketten € 253,79Spelnamiddag € 32,80Dierenarts € 783,00Tankbeurten – wegentaksen – huur voertuigen € 4 598,18Maaltijden vrijwilligers € 941,46Verblijfskosten € 2 925,75Allerlei € 259,24

TOTAAL € 14 935,92
2.2 DETAIL UITGAVENZie bijlage
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