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THUISZORGPROJECT IN ROEMENIË
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9300 Aalst

CONTACTEER ONS
Voor meer info contacteer ons op

0032 498 20 32 13
of via

corfoo.vzw@gmail.com

OVER CORFOO VZW
 
CORFOO is een socio-culturele
vereniging die vooral bestaat uit
mensen van Roemeense origine
woonachtig in Aalst en omstreken, die
de Orthodoxe parochie van Aalst, met
de Begijnhofkerk als thuisbasis heeft.
 
Naast een ondersteuning van de
parochiale activiteiten heeft de vzw ook
de doelstelling om zowel de Roemeens-
Orthodoxe als de lokale cultuur te
promoten en te ondersteunen via de
organisatie van culturele activiteiten.
 
Eén van de voornaamste activiteiten
bestaat in het organiseren van het
Roemeens festival van Vlaanderen.
Verder neemt CORFOO ook een sociale
rol aan en geeft ondersteuning aan
hulpbehoevende mensen, vooral in
Roemenië.

IN PARTNERSCHAP MET
Vasiliada vereniging, Craiova, Roemenië

www.corfoo.be

MET STEUN VAN
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EVENEMENTEN
WAARVAN DE WINST NAAR HET PROJECT GING

THUISZORG PROJECT
PARTNERSCHAP MET VASILIADA
Vasiliada is een lokale ngo met een Christelijk
en sociaal karakter die in 2001 opgericht werd
door het Aartsbisdom van Oltenia, Roemenië.
De vereniging is één van de belangrijkste
organisaties die voorziet in sociale begeleiding
en ondersteuning in het zuidwesten van
Roemenië, met meer dan 50 medewerkers en
een netwerk van 4 sociale centra. 
In 2016 ontving de organisatie Vasiliada de
‘Institution of the Year’  Award in het domein
van sociale assistentie in Roemenië.
De organisatie verleent bijstand aan mensen in
moeili jkheden. De voorbije jaren bood Vasiliada
diensten aan kwetsbare  groepen:
risicokinderen, gehandicapte jongeren,
ouderen, daklozen, Roma en  werkzoekenden.

HET THUISZORG PROJECT
We verlenen financiële en materiële steun aan
Vasiliada, een lokale ngo, om sociale thuiszorg
op te starten in een afgelegen landelijk gebied
van het district Dolj  in het zuiden van
Roemenië. 
De omvang werd vastgelegd door een
inventarisatie van de noden van
hulpbehoevenden in een aantal afgelegen
dorpen. We willen een 50-tal personen helpen
met een groep van ca. 10 vrijwill igers met
professionele omkadering. 
 
Na de opstart zal de focus liggen op een
systeem voor lokale fondsenwerving en
financiëring, zodat de thuiszorg verder kan
gebeuren met lokale hulpmiddelen.

HOE U KUNT HELPEN
STEUN ONS!

Wie dit project wil ondersteunen kan dit ook doen 
via overschrijving:
Naam: CORFOO VZW
IBAN: BE90 9731 4682 8732
BIC : ARSPBE22

KOOP ROEMEENSE HONING, 
 BELGISCHE CHOCOLADE EN ICONEN
In de Begijnhofkerk Aalst kunt u op zondag na de
dienst iconen, natuurlijke Roemeense honing of
bloemen kopen. Alle opbrengsten zullen worden
gebruikt om dit project te ondersteunen.

FONDSENWERVING EVENEMENTEN
Help ons met het organiseren of deelnemen aan
onze fondsenwervingsevenementen (bijv.
voetbalkampioenschap of andere culturele
evenementen). 

OOGSTFEEST (BRUMĂREL)
Een jaarlijks herfstfeest volgens een oude
Roemeense traditie met het nobele doel om
fondsen te verzamelen voor dit project.

VRIENDSCHAPPELIJK
VOETBALKAMPIOENSCHAP
Een geweldig voetbalkampioenschap met een
vriendschappelijke competitie voor een
geweldig doel:  het helpen van de verlaten
ouderen in Roemenië.

KERSTCONCERT
Kwaliteitsvolle kerstmuziek met een goede
doel.


