
 

Persconferentie 23/08/2012 

Roemenië Comité Diest  

 

 

Het Roemeniëcomité Diest heet u hartelijk welkom op deze persconferentie aan 

de vooravond van een nieuw konvooi richting Roemenië. 

Dit jaar... 

… vertrekken we in maar liefst drie groepen! Op 3 september vertrekken de 

eerste minibusjes met 9 mensen richting Apold en op 7 september volgt een 

busje met nog eens 6 personen. Op 8 september vliegt een derde groep, 

bestaande uit 6 studenten en 2 leerkrachten van het KTA2 Diest, richting 

Roemenië. Het hele konvooi wordt op 16 september weer in Diest verwacht. 

De leerlingen van het KTA2, richting sociaal technische wetenschappen, die ons 

dit jaar vergezellen, zullen met hun eigen ogen het dorpje en het dagdagelijkse 

Roemeense leven in al zijn facetten en al zijn contrasten kunnen ontdekken. Hoe 

komt het KTA bij het RC terecht en hoe kijken zij hiernaar uit? Zie kader! 

… 

Midden vorig schooljaar tijdens een vakvergadering werden er – heel toevallig – 

herinneringen opgehaald aan een vorige inleefreis van ons 6de jaar sociaal-

technische wetenschappen naar Marokko. Het enthousiasme en de passie 

waarmee verteld werd, maakte algauw duidelijk dat we zoiets eigenlijk heel 

graag nog eens wilden doen. Er werden ideeën geopperd, voorzichtig eens 

gepolst bij de directie en allerlei mogelijkheden onderzocht. Niet alleen wij, maar 

ook onze vijfdes -  nu al onze zesdes! -  waren meer dan enthousiast. Algauw 

kwamen we in contact met het Roemeniëcomite, die dit ook volledig zagen 

zitten. Na een paar enthousiaste vergaderingen en telefoongesprekken, werd de 

inleefreis van 6STW van het KTA2 naar het kleine en gezellige Apold een feit! Nu 

de dagen korten, de plannen zijn gesmeed, kijken we vol verwachting uit om te 

vertrekken. Om kennis te maken met het plaatselijke leven, mee te genieten van 

de eenvoudige dingen in het leven, onze bewondering voor de daden van het 

Roemeniëcomite concreet te zien worden en misschien ook wat van ons 

enthousiasme en kennis mee te geven aan de mensen daar. Op 8 september 



 

vertrekken we voor een hopelijk onvergetelijke ervaring, die ons als leerkrachten 

en leerlingen, maar ook als mens nog lang mag bijblijven. En waarover we 

binnen een aantal jaren op een volgende vakvergadering met veel plezier aan 

mogen terugdenken… 

De leerlingen en leerkrachten van 6STW 

 

Net als de vorige twee jaren, kunnen we ook dit jaar weer een beroep doen op 

financiële hulp uit verschillende hoeken. In het kader van het Europees jaar van 

het actief ouder worden en de intergenerationele solidariteit, hebben we ook dit 

jaar weer steun gekregen van de Provincie Vlaams Brabant voor ons project. Een 

kleine voorbereidende missie in april deed reeds enkele voorbereidende 

gesprekken. 

Maar hoe ver staan we nu eigenlijk en wat gaat er dit jaar gebeuren? 

1. School 

Bij de start van het nieuwe schooljaar ontvangt elke leerling weer een hygiënisch 

pakket, bestaande uit zeep, een tandenborstel, tandpasta enz. Op school wordt 

de elektriciteit nagekeken (met extra aandacht voor de verlichting). In het 

kleuterschooltje worden opbergrekken geplaatst en worden er kleurtjes, 

kleurboeken, speelgerief en – op vraag van de leerkrachten – een stofzuiger 

aangekocht.  

Het Roemenië Comité ondersteunt ook de naschoolse kinderopvang die de 

organisatie CasApold organiseert. Door het overgrote succes en om bepaalde 

voorschriften te respecteren was de toenmalige locatie niet meer geschikt. Vorig 

jaar bereikte het Comité een akkoord met het lokale bestuur van het 

ontmoetingscentrum om de kinderopvang er gratis te huisvesten. De 

kinderopvang zal dan ook worden geëvalueerd (gebeurt elke zes maanden – 

vorige maal met de paaszending) en afhankelijk van de resultaten wordt het 

project verder gezet. Er wordt ook gekeken waar het project nog ondersteuning 

kan gebruiken (materieel en/of financieel). Samen met de mensen van 

kinderopvang wordt er ook dit jaar weer een spel/culturele namiddag opgezet. 

Verder worden de speeltuigen die we kregen van de Halve Maan nagekeken en 

opgeknapt.  

2. Dispensarium 



 

Het diabetesproject, dat enkele jaren geleden gestart is, loopt verder en een 

lading medicatie gaat ook mee. Samen met de twee lokale artsen en enkele 

inwoners wordt de algemene gezondheidstoestand besproken en gekeken naar 

de toekomst; welke actiepunten zijn er? 

3. Bevolking 

Voor de plaatselijke bevolking nemen we naar goede traditie hoefnagels mee 

voor de paarden in het dorp. De veearts krijgt hondeneten en leibanden ter 

beschikking (in het kader van het project rond dierenwelzijn) en klein chirurgisch 

en diagnostisch materiaal geschonken door de Universiteit Antwerpen.  

 Na overleg in april 2012 en in functie van volgend jaar, wanneer er indien 

mogelijk gestart wordt met een containerpark/kringloopwinkel, wordt er reeds 

gestart met het plaatsen van een 40 tal vuilnisbakken in het dorp. De bevolking 

heeft de laatste jaren een enorme vooruitgang geboekt in het afvalbeleid en we 

merken een grotere bereidwilligheid van de bevolking om hieraan mee te 

werken.  

De gesprekken met de boeren die vorig jaar gestart zijn worden verder 

uitgediept. Er is nood aan een goede omkadering en kennis over organisatie. Via 

de Boerenbond zullen we uitkijken naar de mogelijkheid tot ideeënoverdracht, 

eventuele bezoeken aan belgische bedrijven, opzetten en ondersteuning van 

bepaalde projecten enz.  

4. Ontmoetingscentrum/parochiecentrum 

Het ontmoetingscentrum is af (op enkele problemen met de afwatering van de 

septische put na, die opgelost zouden moeten raken tegen dat het comité 

aankomt). Hierdoor kunnen de mensen elkaar ontmoeten, hebben de kinderen 

een veilige plaats om te vertoeven en kunnen er nieuwe kleinschalige projecten 

worden opgestart. Enkele voorbeelden: koken en breien voor de 

vrouwenbeweging, medische voorlichtingen, kaartnamiddagen en fuiven. 

5. Renovatie weerkerk 

Het prachtige kerkje van Apold (hetgene u overal terugvindt op foto’s en ook in 

ons logo) wordt grondig gerenoveerd. Dit is iets wat we alleen maar kunnen 

toejuichen. En nog meer omdat de plaatselijke bevolking in dit project nauw 

betrokken wordt. Dit kerkje is de toeristische trekpleister van het dorp en het is 

belangrijk dat de bevolking zijn troef kan uitspelen. Het bushokje, door ons 

geplaatst, wordt opgesmukt en de banken in de buurt van de kerk krijgen een 



 

frisse laag. Samen met de burgemeester en de bouwmeester van het project 

wordt gekeken waar het Comité bijkomende ondersteuning kan bieden. 

Meer informatie over de renovatie van de weerkerk kan u vinden op 

http://apold-cetate.ro/wp-content/uploads/2011/09/Info-web-eng-110715.pdf 

Met dank aan... 

Uiteraard willen wij onze sponsers groot en klein danken:  

- de Stad Diest 

Wij zijn een organisatie van de Stad Diest. We willen hun danken voor de steun die zij ons geven en ook de 

mogelijkheid om dit allemaal te realiseren. 

- de directie en het personeel van de Halve Maan 

Al jarenlang steunen zij ons met materiaal (denk aan de prachtige speeltuigen), maar ook met onze activiteiten 

(Draculatocht). Wij willen hen dan ook van harte danken. 

- de dames (en heren) van Brei Breier Breitster 

Ze hoeven eigenlijk geen uitleg meer, maar toch bij deze: Brei Breier Breidster is een vrolijke breiclub onder 

leiding van Hilde Draelandts. Dit jaar voorzien ze ons van enkele mooie babysetjes, kindersokjes, wantjes, 

mutsjes en sjaaltjes voor de kleinsten en mooie omslagdoeken voor de ouderen. 

-  de Diestse Taxi 

De Diestse Taxi zorgen al enkele jaren ervoor dat we gratis naar Roemenië en terug kunnen. Daarenboven 

zorgden ze reeds enkele malen voor het vervoer van een oplegger met speeltuigen en schoolmateriaal enz. 

Vergezeld van hun hond Liz steken Joke en Lorenzo de plaatselijke bevolking een hart onder de riem.  

- Dierenspeciaalzaak Troetels, de Badmeester, de gemeentelijke basisschool 

Diest, O.C.M.W. Diest, apotheek Daems, het Algemeen Ziekenhuis Diest, Café 

Den Anker, De Zwaan, ’t Goedgedaght, De Garage, La Nostra Vita, De Vierde 

Wand en alle andere mensen die hun naam en firma niet genoemd mogen 

worden  

 

En als laatste maar zeker niet in het minste wil het Comité alle vrijwilligers en 

sympathisanten bedanken die zich altijd en overal blijven inzetten voor onze 

activiteiten! 

Uiteraard... 

...willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u erop attent te maken dat 

persoonlijke bijdragen kunnen nog steeds overgemaakt worden op 

rekeningnummer van het Roemeniëcomité Diest: BE37 0682 1553 4128 

 



 

Noteer alvast in uw agenda! 

Enkel data om zeker in het oog te houden! 

 

- 12/10/2012: Smolders en Sobrie – toneeloptreden van De Vierde Wand 

t.v.v. het RC Diest  

De voorstelling start om 20u00 in het CC Diest Begijnhof. Kaarten en info: devierdewand@gmail.com 

- 20/10/2012: de 14e editie van de draculatocht. van: 18u45 tot 22u15! 

Inkom aan de Halve Maan van Diest. Inkom: VVK: €2.5/3.5; ADK: €4/5.5 

Een vaste waarde aan het begin van de herfstvakantie. Een avondje griezelen en grollen verzekerd 

met een spetterende apotheose in het openluchttheater uitgevoerd door VZW Twist! 

- 1/11/2012: op de allerheiligenmarkt verwelkomen we u met een drankje 

van Apold t.h.v. Apotheek Daems (8-13u) 

Bomba Callin en viscinata – een recept rechtstreeks vanuit Apold! Laat het u smaken! 

- 8 t.e.m. 9/12/2012: 6e editie van de Kerstmarkt in het mooie kader van 

het Begijnhof in Diest. Inkom is volledig gratis!  

Tijdens onze kerstmarkt laten we u proeven met specialiteiten uit verschillende contreien, muziek 

vanuit alle hoeken van de wereld en een dosis gezelligheid! Een mix van commerciële, traditionele en 

alternatieve standhouders zorgen voor een geslaagd gebeuren. Verder is er een heleboel randanimatie 

voor jong en oud. En wie weet komt u de kerstman wel tegen! 

- 26/01/2013: Onze jaarlijkse Mosselfestijn in ‘Ons Tehuis’ 

Het Roemenië Comité Diest laat u elk jaar proeven van de lekkerste mosselen tegen een schappelijke 

prijs. Wees er ook dit jaar zeker bij! 

- 23/03/2013: 5e quizavond in zaal Julis 

Weet u wanneer het Roemenië Comité is opgericht? Wie Nicolaes Cleynaerts was? Het laatste 

begijntje? Waarom een appel nu wel zinkt en een peer niet, of was het nu omgekeerd? Wel, kom dan 

zeker meedoen op onze vierde quizavond! 

- Eind mei 2013: Pub quiz is life van De Vierde Wand t.v.v. van het 

Roemeniëcomité Diest 

De Vierde Wand brengt volgend jaar de Belgische première van Pub Quiz Is Life. Benieuwd naar die 

quiz van het leven, kom dan zeker kijken! 

Voor recente wijzigingen, foto’s en updates verwijzen wij u graag door naar onze 

website: http://www.roemeniecomitediest.be  

Namens het Roemeniëcomité, 

Jos Uyttebroek, 

Voorzitter. 

http://www.roemeniecomitediest.be/

