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Gezien de coronapandemie, was het jaar 2020 anders dan we het ons van tevoren 
hadden voorgesteld. Door ons te richten op wat er mogelijk was i.p.v. van wat er 
door de pandemie niet mogelijk was, is het ons toch gelukt om een aantal activiteiten 
te organiseren, zoals: 
 
1. In januari en februari 2020 twee fysieke ontmoetingen bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam met 
de kinderen van de Roemeense Leesclub.  
 
2. Op 1 maart (de dag wanneer de Roemenen het begin van de lente vieren) hebben we een 
Roemeense boekententoonstellingen georganiseerd bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Het 
gaat ook om boeken die door Nederlandse of buitenlandse schrijvers zijn geschreven, maar in het 
Roemeens zijn vertaald. 
 

 
3. De leesclub voor kinderen is verder gegaan met wekelijkse online sessies op de woensdagavond, 
met maandelijkse thema's en speciale gasten (schrijvers, tekenaars, etc.). Ook de ontmoetingen met 
de Roemeense gemeenschap over de nieuwe in het Roemeense gepubliceerde boeken vinden 
wekelijks op de maandagavond online plaats.   
 
4. In juni hebben we een online ontmoeting met de Roemeense schrijfster Petronela Rotar 
georganiseerd over haar laatste boek ("Help me om niet te verdwijnen"). Ook is er op 20 juni een 
online event georganiseerd ter gelegenheid van de Dag van de Roemeense Bloes.  
 

 
5. Ter gelegenheid van de Kinderboekenweek hebben we in oktober 5 online sessies georganiseerd 
met speciale gasten, waaronder de schrijfster K.J. Mecklenfeld., een vertegenwoordiger van 
Fabulafia, etc.   
 



 
6. In het jaar 2020 hebben we via Interconnections Online School 27 taalcursussen georganiseerd, 
waarvan 10 voor het leren van de Roemeense taal en 17 voor het leren van de Nederlandse taal. 150 
deelnemers hebben hieraan meegedaan. 
 

 
7. We hebben het jaar afgesloten met een bijzonder event op 13 december, Christmas Vibes, 
speciaal voor onze vrijwilligers en de Roemeense ondernemers in Nederland. Via 8 uur live streaming 
op Facebook en YouTube en met diverse speciale gasten en artiesten hebben we maar liefst 3000 
deelnemers de hele dag gehad. Een prachtig resultaat, waar we heel trots op zijn! 


