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ADR-Vlaanderen, toen ‘Adoptie Dorpen
Roemenië’, werd opgericht op 28
februari 1989. Dit was de start van de
humanitaire acties: groepen vertrokken
vanuit Vlaamse steden en gemeenten
naar ‘hun’ Roemeens adoptiedorp.
Hoeveel Vlaamse comités waren een
jaar later actief?
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Op 16 december 1989 brak de
Roemeense revolutie uit. Onmiddellijk
kwam er hulpverlening vanuit
Vlaanderen op gang. Deze werd
meestal gecoördineerd door de reeds
opgerichte lokale ADR-groepen. Welke
andere organisatie hielp bij het
organiseren van transport voor
hulpgoederen?

Het Rode kruis
Bond zonder naam
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ADR-Vlaanderen organiseert sinds
2016 etsreizen naar Roemenië. Deze
zijn erg populair geworden de laatste
jaren. De ADR- etsreizen zijn een
combinatie van cultuur, natuur, een
sportieve uitdaging en etsen voor het
goede doel. Wat is dit goede doel?
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Thuiszorg in Roemenië

In 2012 werd vanuit ADR-Vlaanderen
de Roemeense partnerorganisatie TON
opgericht om de zichtbaarheid,
synergie en duurzaamheid van de
Roemeens-Belgische samenwerking te
waarborgen in Roemenië. Waarvoor
staat TON?
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ADR-Vlaanderen en Somepro vzw
organiseerde vanaf 2000
uitwisselingen tussen Vlaamse
jeugdbewegingen en Roemeense
jongeren. Op deze manier werden
jeugdbewegingen opgestart in
verschillende Roemeense dorpen, GLT’s
genaamd. Wat doen deze GLT’s?

The Open Network for solidarity

10 votes

31.3%

The Only Network for collaboration

3 votes

9.4%

The Organization Named TON

2 votes

6.3%

The Open Network for community development

17 votes

53.1%
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Naast een Roemeense jeugdbeweging
ontstonden ook vrouwen- en
mannenbewegingen waarbij
vrijwilligers samen komen en
activiteiten organiseren. Beide
organisaties vormen een belangrijke
basis voor het Roemeense
verenigingsleven. Hoe heten deze
organisaties?
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Femei en Barbati

Van in het begin hebben ADR-groepen
gezocht naar middelen om de
gezondheid in Roemenië te verbeteren.
ADR-Vlaanderen, lokale groepen en
TON richtten bijvoorbeeld
wijkgezondheidscentra (ADAM) en
gezondheidscomités (CLS) op. Waar
werd, na het pilootproject SlatinaTimis, de tweede ADAM opgericht?
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Omtrent het thema brandweer en
brandpreventie werkt ADR-Vlaanderen
en zijn groepen samen met
verschillende partners zoals de
Belgische brandwondenstichting, de
Franse ambassade in Boekarest,
Belgische brandweerkorpsen en
Colectiv 30.10. De laatste organisatie
verenigd slachtoffers van een
historische brand in Boekarest in 2015.
Deze gebeurtenis veroorzaakte een
politieke crisis in het gehele land. In
welk soort gebouw was deze brand?
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ADR-Vlaanderen en zijn vrijwilligers
hebben in de loop der jaren al heel wat
erkenningen gekregen. In maart 2020
kreeg de organisatie nog de
Roemeense ‘Cultural Merit Order’ uit
handen van de Roemeense president.
Verschillende ADR-vrijwilligers zijn
ereburger van hun partnerdorp en de
voorzitter van ADR-Vlaanderen kreeg
onder andere het ereteken van
Commandeur in de Orde van Leopold II.
Wie is de huidige voorzitter van ADRVlaanderen?
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Jozef Goebels
Thomas Baekelandt

ADR-Vlaanderen is de koepel van de
Roemeniëwerkingen in Vlaanderen. Ze
verenigt vrijwilligersgroepen die erg
divers zijn, maar allemaal hebben ze
een hart voor Roemenië en de
Roemeense cultuur. Hoeveel groepen
verenigd ADR-Vlaanderen vandaag
nog?
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Een deel van de missie van ADRVlaanderen is het verbinden van
Vlamingen en Roemenen in België.
Daarom organiseerde ADR-Vlaanderen
samen met enkele lokale groepen vorig
jaar een Roemeens-Nederlands
toneelstuk over de communistische
periode. Deze activiteit ging door in 5
provincies naar aanleiding van het 30jarig bestaan van ADR-Vlaanderen.
Hoe heette het toneelstuk?
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ADR-Vlaanderen heeft een magazine
dat 5 keer per jaar uitkomt. Het staat
vol verhalen over actuele thema’s, een
recept, interviews, vakantietips en
meer. Hoe heet dit magazine?
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Bij de start van ADR-Vlaanderen had
de organisatie een secretariaat waar je
langs moest gaan om een visum aan te
vragen om naar Roemenië te reizen.
Vandaag is het secretariaat er om de
lokale groepen te ondersteunen en
sociaal-culturele projecten uit te
voeren. In welke gemeente bevindt het
ADR-secretariaat zich vandaag?
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Alle lokale groepen bij elkaar brengen
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Antwerpen
Sint-Niklaas
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Elk jaar in november organiseert ADRVlaanderen zijn jaarlijkse contactdag.
Die vind elk jaar in een andere regio
plaats. Wat is het ultieme doel van
deze contactdag?
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De vragen in deze ronde zijn
gedeeltelijk gebaseerd op de
tentoonstelling rond 30 jaar ADRVlaanderen. Het is een reizende
tentoonstelling die bestaat uit 15 rollups in het Nederlands of het Roemeens.
Deze kan geheel of gedeeltelijk
uitgeleend worden. Waar was de
opening van deze tentoonstelling in
2019?
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Alle lokale groepen uit die regio bij elkaar brengen

Op de Roemeense ambassade in Brussel
In de parochiezaal van Bertem

