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J’aime

Timp de zece zile, nouă tineri voluntari belgieni au luat la 
„puricat” comuna Godeanu, acţiunea făcând parte din 
proiectul „Tineri pentru  România” ce a debutat în 1992 în 
judeţul Hunedoara. Până acum, peste 850 de tineri voluntari 
din Belgia au organizat activităţi de voluntariat în 19 judeţe 
ale ţării. 

În perioada 15 – 26 iulie a.c., un număr de 9 voluntari belgieni au 
organizat acţiuni de curăţenie în comuna Godeanu, acţiune ce 
face parte din proiectul „Tineri pentru România” ce a debutat în 
anul 1992. Acest proiect constă în venirea unui număr de tineri 
voluntari din Belgia în comunităţile rurale din România, pentru a 
presta diferite activităţi voluntare de animaţie pentru copii ce nu 
îşi pot permite petrecerea unei vacanţe în staţiuni sau tabere 
şcolare, de curăţenie, ecologizare sau de ajutorare a bătrânilor. 
„Grupul format din nouă tineri, respectiv 6 tinere de 16 ani, două tinere de 22 de ani şi un băiat de 19 ani, au  efectuat 
serie de activităţi în comuna Godeanu pe parcursul celor 10 zile de voluntariat în localitatea noastră. Timp de 3 zile 
aceştia au organizat o acţiune de curăţenie în Şcoala generală din satul Marga, 2 zile au lucrat la un cetăţean ce a ră,
fără casă în urma unui incenfiu puternic, iar restul de zile au7 lucrat la ecologizarea satului Godeanu”, a declarat prima
comunei,  Ion Gheorgheci.

Muncă voluntară, dar şi distracţie

La finalul acestei acţiuni, primarul comunei Godeanu s-a arăta
extrem de mulţumit de activităţile intreprinse de grupul de 
voluntari belgieni, iar pe viitor, va face tot posibilul ca aceşti ti
să revină pe meleagurile comunei. „Pot să vă mai spun că tin
au fost cazaţi în Căminul Cultural din Godeanu, aici şi-au 
amenajat un spaţiu de odihnă, o bucătărie, iar toaleta s-a afla
exteriorul clădirii. Singuri şi-au gătit, singuri şi-au spălat. Din 
acest punct de vedere, tinerii au fost extrem de chibzuiţi. În to
acest timp, am avut grijă ca tinerii voluntari belgieni să vizitez
frumoasă şi bogata zonă de nord a judeţului Mehedinţi. Au 
rămas foarte încântaţi de locurile din această zonă a judeţulu
s-au îndrăgostit de obiceiurile noastre, aceştia luând parte la 
grătare, degustări de bucate tradiţionale, plimbări şi la un frum
foc de tabără. Au fost mulţumiţi de mămăliguţa, mujdeiul de 
usturoi, sarmalele şi cârnăciorii din Godeanu, dar şi de ţuica d

Godeanu. Pentru anul viitor, le-am promis că voi face tot posibilul să îi readuc pe meleagurile comunei noastre”, a mai
declarat primarul Ion Gheorgheci.
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