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Roemenië is in de Reiskrant al meerdere keren aan bod gekomen. Verwonderlijk is dat niet. Dit onbekende land
heeft veel te bieden aan de reiziger die wil ontdekken, niet in het minst op het vlak van de natuur.
Betrokken bij enkele humanitaire projecten, leerden we vanaf
1992 dit boeiende land met zijn gastvrije bevolking kennen. Naast
een ziekenhuisschooltje in Boekarest zijn we vooral actief in het
dorp Costesti, gelegen aan de voet van de zuidelijke Karpaten. Elk
jaar organiseren we er met onze vereniging Trovant educatieve
vakantiespelen voor de zowat 250 kinderen van Costesti en zijn
deelgemeenten Pietreni en Bistrita.
In de Europese Unie is Roemenië één van de landen met de rijkste
biodiversiteit. Er zijn nog ongerepte, uitgestrekte bossen en meer
dan de helft van de Europese populatie beren, wolven en lynxen
is er te vinden. Ongeveer 18% van het land heeft een beschermd
statuut als nationaal park, natuurgebied, natuurreservaat,…
Transsylvanië, de Maramureş, de Donuadelta en de Bucovina zijn
bij de meeste reizigers al ingeburgerd, maar ook in andere streken
valt nog veel te beleven en te zien. In deze Reiskrant wil ik het
hebben over één van de dertien nationale parken: Buila-Vânturariţa
in Costesti. Het is het kleinste nationaal park (4.500 ha) en ligt in
de provincie Valcea, in het zuidwesten van Roemenië, op ongeveer
230 kilometer van de hoofdstad Boekarest.
Buila-Vânturariţa werd pas in 2005 erkend door de overheid. Het
kwam er dankzij de inzet van een jonge geoloog, Florin Stoican, die
samen met enkele studiegenoten in 2004 de stichting Kogayon in
het leven riep. Deze kleine ngo kreeg het voor elkaar om als enige
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privé-organisatie de toestemming van de overheid te krijgen om
een nationaal park op te richten.
Een veertigtal enthousiaste vrijwilligers heeft ondertussen heel
wat projecten ontwikkeld. Zo zijn er 19 wandelroutes thematisch
uitgewerkt en bewegwijzerd, met meer dan 250 kilometer aan
wandelwegen. De Vlaamse organisatie Bouworde was er in juli
dit jaar nog met een groep van negen vrijwilligers, die deelnamen
aan een technisch-ecologisch bouwkamp. Ze renoveerden er enkele berghutten, die in de toekomst zullen worden gebruikt voor
onderzoek, verblijf en educatie.
Het behoud en het conserveren van de natuur is uiteraard de
eerste doelstelling van Kogayon, maar daarnaast ontwikkelde de
stichting ook een ‘Junior Rangers Program’, waarbinnen kinderen
uit de omgeving kennismaken met de fauna en flora van het park.
Ook willen ze op toeristisch vlak enkele troeven uitspelen. In
Buila-Vânturariţa liggen authentieke dorpjes en kloosters die hun
ruraal karakter bewaard hebben. Heel typisch is de ‘trovant’ site:
gigantische rolstenen die zich losmaken uit een zandformatie.
Voor trekkers en ontdekkers heeft deze streek dus heel wat in petto.
Je kan er individueel wandelen. Het is echter ook mogelijk om in
groep en begeleid door vrijwilligers van Kogayon kennis te maken
met het park. Vanaf 2011 zal worden gezorgd voor transport van en
naar de luchthaven van Boekarest, logies en catering.
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Buila-Vânturariţa Praktisch
➠ Uitvoerige informatie over Roemenië’s jongste nationaal park
vind je op de website www.buila.ro.
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➠ Florin Stoican kan je contacteren via www.kogayon.ro.
Deze website is voorlopig nog enkel in het Roemeens.
Je kan er wel het Engelstalige jaarverslag 2009 downloaden.
Voor verdere info kan je ook terecht bij demetsj@scarlet.be.
➠ Wie vrijwilligerswerk wil doen in Buila-Vânturariţa,
kan contact opnemen met Bouworde, Tiensesteenweg 157,
3010 Kessel-Lo, tel. 016 25 91 44, www.bouworde.be.
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