
CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE
BIROU RELA II INTERNA IONALE

România, Baia Mare, str. Gh. incai nr. 46, tel/fax 0262 211 544, int. 275
E-mail: bri@maramures.ro    www.maramures.ro

E-mail: bri@maramures.ro
www.maramures.ro

COMUNICAT

Proiectul „Tineri belgieni în România” Maramure , 2009
coordonat de Consiliul Jude ean Maramure

În perioada 1 - 31 iulie 2009, jude ul Maramure  s-a bucurat de prezen a a
peste 50 de tineri belgieni „scu i” (cerceta i) în cadrul proiectului „Jeunes en
Roumanie”  (Tineri belgieni în România) derulat în parteneriat de Consiliul
Jude ean Maramure  prin Biroul  Rela ii Interna ionale i Asocia ia belgian
„Solidarité Horia-Quévy”(www.horia-quevy.be) .

Tinerii voluntari din cadrul Asocia iei „Solidarité Horia-Quévy”, cu vârste
cuprinse între 16-18 ani, au venit în Maramure  pentru a derula activit i de
voluntariat educative, de ecologizare, de reconstruc ie/renovare în comunit ile
din jude ul nostru. Aceste tabere se dovedesc extrem de utile ambelor p i, tinerii
belgieni descoperind o ar  fascinant  cu oameni ospitalieri, dovedindu-se utili
comunit ii locale, iar  tinerii maramure eni se bucur  de un schimb cultural i de
experien .

Asocia ia belgian  „Solidarité Horia-Quévy„  activeaz  din 1989 în
România, îns  în acest an la fel ca  i anul trecut, Maramure ul a g zduit cele mai
multe tabere de tineri voluntari. Consiliul Jude ean Maramure  a coordonat 4
dintre taberele de „scu i” împreun  cu autorit ile locale i colile din Botiza,
Baia Sprie, Cavnic i Vima Mic  .

„Scu ii” belgieni au întreprins activit i educative cum ar fi: cursuri de
limb  englez -francez , activit i de renovare, dar i de ecologizare a v ilor i
spa iilor verzi. Voluntarii belgieni, înso i de gazdele maramure ene au avut
ocazia s  cunoasc  Maramure ul i patrimoniul s u geografic i turistic.

Prima tab  s-a derulat în perioada 1-15 iulie în colaborare cu autorit ile
locale din Botiza i a avut ca i principal obiectiv, ecologizarea râului cu acela i
nume. Împreun  cu tinerii din zon , cei 16 „scuti” belgieni au cur at malurile
râului Botiza cât i zonele verzi i au amplasat pancarte de avertizare pentru a
men ine cur enia din zon . Tinerii belgieni au avut la dispozi ie 4 zile pentru a
cunoa te Maramure ul, mai ales c  aceast  zon  este faimoas  pentru felul în care
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s-au p strat neatinse tradi iile i obiceiurile maramure ene. La sfâr itul taberei,
tinerii belgieni au putut s  se bucure de buc ria tradi ional  maramure ean , în
cadrul unei cine festive tradi ionale oferite de autorit ile locale în semn de
recuno tin  pentru activit ile de voluntariat întreprinse în comuna lor.

În perioada 16-31 iulie 2009, s-a desf urat o tab  similar  în Baia Sprie,
unde 16 „scu i” belgieni din Namur au derulat activit i de ecologizare pe v ile
din zon , în special  pe valea Chiuzb ii.

Pe lâng  „scuti” belgieni, reprezentan ii unui ONG local pentru tineret s-au
implicat în aceste activit i, dovedindu-se ni te ghizi experimenta i în traseele
montane pe care ace tia le-au întreprins pe muntele Gutâi sau  în zona Crestei
Coco ului.  Colaborarea dintre cele dou  organiza ii de tineret a fost mai mult
decât bun , în viitorul apropiat se va lua în considerare semnarea unui acord de
colaborare între cele dou  organiza ii.

În aceea i perioada, autorit ile locale din Baia Sprie au coordonat o tab
de arhitectur  pentru tineri, iar „scu ii”  belgieni au avut ocazia de a participa la
aceste activit i.

Ora ul Cavnic a g zduit, la rândul s u, o tab  de „scu i” belgieni în
perioada 16-31 iulie 2009 care s-au implicat serios în ecologizarea traseelor
montane frecventate de turi ti, dar i a zonelor din jurul râului Cavnic. Tinerii au
fost g zdui i în Centrul Social Cavnic i sub coordonarea unui belgian stabilit în
zon  au alternat zilele de munc  cu turul celor mai importante obiective turistice
din Maramure  . Nu au fost uitate nici bisericile de lemn monument UNESCO,
muzeele cele mai reprezentative din zon i traseele turistice pitore ti.

La sfâr itul taberei, tinerii belgieni al turi de tinerii din zon  au f cut un
gula  tradi ional care s  le aminteasc  de savoarea buc riei locale.

i Vima Mic a g zduit în aceast  perioad , mai exact, 16-31 iulie 2009, o
tab  de „scu i” belgieni - „Les Pionniers de Petigny” . Tinerii s-au implicat în
activit i de renovare i ecologizare a spa iilor vezi i au început cu o coal  din
Aspra, un sat apar in tor comunei Vima Mic . De i coala este mic , a fost recent
construit i necesita definitivarea lucr rilor de fa ad i de interior, iar tinerii
„scu i” au venit în ajutorul copiilor care parcurgeau înainte distan e foarte mari
pentru a merge la coal . Tinerii au fost impresiona i de frumuse ea locurilor, dar
i de ospitalitatea oamenilor. Iar în zonele unde trece râul L pu , s-au organizat

activit i de ecologizare.
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Proiectul „Jeunes en Roumanie”  (Tineri belgieni în România) este la cea
de a doua edi ie  i, în fiecare an, din ce în ce mai multe comunit i maramure ene
se arat  interesate în a-i  primi pe ace ti tineri „scu i” belgieni. La rândul lor,
tinerii belgieni s-au declarat încânta i de a cunoa te Maramure ul i de a contribui
la p strarea nealterat  a tradi iilor i frumuse ilor sale.

Noemi Ganea,
Consilier, Birou Rela ii Interna ionale
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