NIEUWSBRIEF 2 - april 2002
Op 7 maart 2002 had in het Psychiatrisch Centrum Caritas te Melle de eerste Algemene vergadering plaats van de vzw Nona. Voorzitter Fons Jordens
ging nog eens in op de stichtingsvergadering van 11 september 2001, een
dag die collectief in ons geheugen gegrift is. Samen met de stichtende
leden, aanwezig op deze vergadering, herhaalden we de belangrijke engagementen die we toen genomen hadden, namelijk: concreet iets doen om
het lot van zieke, gehandicapte, arme of verwaarloosde Roemeense kinderen te verbeteren. Dit door steun aan de projecten van Dr. Dan Catana
in het Marie Curie Ziekenhuis te Boekarest.
Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten van de Raad van Beheer werd er
enthousiast verder gewerkt aan dit engagement. Een neerslag van al hetgeen ondertussen op het getouw werd gezet vindt u in deze tweede
nieuwsbrief.
In naam van de kinderen in het Marie Curieziekenhuis ginds in Boekarest
danken we u van harte voor uw steun.

uit Italië van de tweede helft van de
zestiende eeuw van illustere doch weinig bekende componisten als Tiburtio
Massaino, Constanzo Festa, Carlo
Gesualdo, Pomponio Nenne…
Op dat moment was Italië het muzikale
centrum van Europa en de grote aantrekkingspool voor vele Vlaamse polyfonisten die er naam en faam zouden
maken. De muziek is meesterlijk
geschreven, intens en expressief van
aard en krachtig door eenvoud.
Het kamerkoor El Grillo (zo genoemd
naar het bekende chanson van Josquin
Desprez) werd opgericht in 1995 in Hansbeke, de thuisbasis van dirigente Inge
Bollaert. In 1997 verlegde het ensemble
zijn activiteiten naar Gent, waar drie jaar
geleden een vaste stek werd gevonden in
de Kapel van de Zusters van Liefde aan de
Molenaarsstraat.
El Grillo bestaat uit een twintigtal conservatoriumstudenten en geschoolde
amateur-zangers die zich tot doel hebben gesteld om als een vriendengroep
op een spontane en ongedwongen
manier de vocale muziek uit vooral de
renaissance ten gehore te brengen, dit
met het voorbeeld van enkele gerenommeerde Vlaamse ensembles voor
ogen.

BENEFIETCONCERT — 3 mei 2002 – 20 uur
Kamerkoor EL GRILLO o.l.v. Inge Bollaert
Blokfluitensemble VIER OP EEN RIJ
Jongerenkoor JUBILATE o.l.v. Mimi De Wilde
Parochiekerk De Pinte.

Met dit hoogstaand muzikaal evenement zorgen bovenstaande groepen
voor een fikse steun aan ons project.

Nadien komt El Grillo aan de beurt
onder de kundige leiding van Inge Bollaert.

De avond begint met een kort voorprogramma door het Jongerenkoor Jubilate uit de Pinte.

Het programma heeft als titel “Italia
mia” en bevat een aantal motetten,
madrigalen en instrumentale stukken
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Door een consequente opbouw van het
repertoire en een welomlijnde programmering van concerten en andere optredens is El Grillo er dan ook in geslaagd
om in de loop van enkele jaren binnen
de wereld van de Vlaamse amateurkoren een stevige reputatie op te bouwen
voor wat betreft “oude muziek”. Getuige hiervan is onder meer de deelname
aan de “Koormanifestatie der Zuidelijke Nederlanden” in mei 2000.
Naast het opluisteren van missen en
huwelijksvieringen gaf El Grillo de voorbije jaren al verschillende concerten in
Vlaanderen waaraan telkens ook instrumentalisten, zoals Herman Stinders
(orgel), Philippe Pierlot, Piet Strijckers
(viola da gamba), Hannelore Devaere
(harp) of Bart Coen (blokfluit) hun
medewerking verleenden. In maart

2001 stond het koor onder leiding van
Erik Van Nevel in enkele concerten met
op het programma de Tenebrae Responsoria van de Victoria. De samenwerking met deze professionele muzikanten heeft het ensemble in staat
gesteld zijn grenzen te verleggen en
heeft er tegelijkertijd ook voor gezorgd
dat een heel gevarieerd publiek kon
worden bereikt, bestaande uit vrienden
en sympathisanten alsook doorwinterde melomanen.
Het geheel wordt afgewisseld met
muziek gebracht door het blokfluitensemble Vier op een rij. Vier op een rij
of het Flanders Recorder Quartet
bestaat dit jaar 15 jaar en is in die periode uitgegroeid tot één van de meest
vermaarde blokfluitensembles op
wereldniveau. Zij brachten heel wat uitvoeringen op CD uit.
Voor alle muziekliefhebbers is dit uniek
concert dus een buitenkans van formaat. Bovendien betekent uw deelname een financiële verrijking voor onze
vzw en een culturele verrijking voor
uzelf.

Kaarten zijn te verkrijgen aan 10
euro voor volwassenen en 5 euro
voor kinderen t.e.m. lagere
schoolleeftijd.
Zij kunnen gekocht worden in
het AXA kantoor bij Peggy Meiresonne, Baron de Gieylaan 15 of
besteld worden bij Jan en Hilde
Milh - Baekelandt, Serafien de
Ryckelaan 21, tel. 09 282 85 78,
e-mail jan.milh@pandora.be.

Jongerenkoor Jubilate zingt Driekoningen ten voordele van Roemenië.
Naar jaarlijkse gewoonte trok het jongerenkoor Jubilate voor het goede doel
verkleed als Driekoningen door de straten van de Pinte.
Als nieuwe koorleidster was het de eerste
keer om dit gebeuren te organiseren en
te begeleiden. Om alles in goede banen
te sturen werden een aantal afspraken
met de jongeren gemaakt in verband met
de liedjes, de plaats en het uur van
samenkomst, de bestemming van de
opbrengst, … Al vrij vlug bleek dat dit initiatief de jongeren sterk aansprak.
Op donderdag 3 januari 2002 trotseerden een groepje koorleden samen met

Jongerenkoor Jubilate trotseert de bittere kou om te zingen voor Roemenië.

vrienden en vriendinnetjes en een aantal volwassenen de bittere kou om Driekoningen te zingen. De ganse groep
werd hiertoe ingedeeld in groepjes van
drie, telkens vergezeld van een volwassene. Als koorleidster begeleidde ik drie
jongens gedurende een tweetal uren.
In ons traject hadden we het geluk
enkele restaurants te kunnen bezoeken
waar we gulle uitbaters en klanten aantroffen. Tussen de huisbezoeken door
kwamen we ook mensen tegen die ons
aangenaam verrasten met hun laatste
Belgische munten.
Op de terugweg naar de parochiezaal
was ik sterk onder de indruk van de uitspraak van de oudste jongen uit mijn
groepje. Hij zei het volgende: “Juffrouw
Mimi, ik ben zo gelukkig dat ik vandaag
voor die arme kindjes uit Roemenië veel
geld heb kunnen verzamelen”.

Transport van hulpgoederen: geen
evidente zaak
Onze ervaring –en die wordt door anderen bevestigd– is dat de organisatie van
een transport van hulpgoederen met de
dag lastiger verloopt: enerzijds legt de
Roemeense overheid steeds strengere
normen op en anderzijds wordt het van
langs om moeilijker om de nodige toelatingen te bekomen. Maar, zoals een
oud spreekwoord luidt: “de aanhouder
wint”, blijven we volharden, wat niet
altijd evident is, zeker niet wanneer men
u vanuit Roemenië de avond voor het
vertrek van de vrachtwagen droogweg
meldt dat de papieren beter anders
opgesteld worden!

Eénmaal in de Parochiezaal kregen de
jongeren als beloning niet de traditionele pannenkoeken met warme chocomelk, maar wel op hun verzoek frietjes
met mayonaise en een passend drankje.
Uit de tevredenheid die op de gezichten van de jongeren was af te lezen,
konden we afleiden dat het geheel een
groot succes is geweest. De vraag van
de jongeren om dit volgend jaar
opnieuw te organiseren, bewijst dat de
jeugd zich ook voor kansarmen belangeloos wil inzetten.
Met dank aan alle inwoners van De
Pinte die dit initiatief financieel
gesteund hebben!
Mimi De Wilde
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Patrick aan de slag.

Dinsdag 18 december zijn we dan
gestart met het overbrengen van de
hulpgoederen van onze opslagplaats te
Gent naar het transportbedrijf in Dendermonde. Daar werden ze in de vrachtwagen geladen die op 26 december vertrokken is richting Oradea (Roemeense
grensstad tegen Hongarije). Te Oradea
werden de goederen dan overgeladen
op een Roemeense vrachtwagen om te
vertrekken richting Boekarest. Groot
was onze opluchting toen we op 4 januari een telefoontje uit Boekarest kregen
dat alles goed was aangekomen.
Binnenkort vertrekt het volgende transport; hulpgoederen zijn nog steeds welkom op ons adres. Zoals we het reeds
eerder gemeld hebben, is de Roemeense overheid strenger geworden op het
vlak van de invoer van goederen, daarom vindt u hieronder een lijst van goederen die niet mogen worden verstuurd:
– geen eetwaren
– geen tweedehands schoenen
– geen tweedehands kledij voor kinderen beneden de 3 jaar
– geen geneesmiddelen die binnen de
6 maand vervallen
– geen pluchen speelgoed
Johan, Patrick, Gilbert, Hilde

Statuten van NONA verschenen in
Staatsblad
Op 17 januari 2002 verschenen de statuten van de vzw NONA in het Belgisch
Staatsblad; de vzw kreeg het identificatienummer 1094/2002. Met deze
publicatie is de vzw nu officieel erkend
en krijgen onze acties nu een meer juridische ondersteuning.
De motieven waarom we het statuut van
een vzw hebben aangenomen –en dus
niet op een informele basis verder hebben gewerkt- zijn velerlei. Eerst en vooral is er de interne werking: de verantwoordelijkheden zijn voor ieder van de
leden beter afgelijnd. In dit verband is het
zeer belangrijk aan te stippen dat het
beheer over de gelden transparant is
naar de leden toe, iets wat absoluut
noodzakelijk is geworden gezien de
grote bedragen die onze actie gedurende het laatste jaar kon verzamelen. Deze
transparantie moet dan onze sponsors
de garantie bieden dat hun schenkingen
goed beheerd worden en op de juiste
plaats terecht komen. Tenslotte zijn we
ook van plan om de overheid aan te
spreken voor eventuele hulp en daarvoor
is een officieel statuut wel noodzakelijk.

Vastenactie Vrije Basisschool De Pinte ten voordele van de vzw NONA

Vorig jaar wijdde de Gemeentelijke
Basisschool De Pinte haar jaarlijks sociaal project aan de hulp aan Roemenië;
dit jaar was het de Vrije Basisschool De
Pinte die zijn beste beentje voorzette en
de vastenactie in het teken van de vzw
NONA doorgang liet vinden.
De actie startte op 18 februari met een
infosessie in alle klassen. Hilde MilhBaekelandt bracht tijdens dit lesuur de
kinderen op de hoogte van de situatie
en de noden in het kinderziekenhuis.
Elke klas zorgde voor een eigen inbreng.
Zo hebben de kleuters geknutseld en
zochten ze hun inspiratie bij Constantin
Brâncusi, een Roemeense beeldhouwer
die vooral bekendheid verwierf door zijn
Poort van de Kus en zijn Eeuwige Kolom.

De slotactiviteit vond plaats op 28
maart. De dag begon met een sober
ontbijt voor de 410 leerlingen. Daarna
zongen de leerlingen van de lagere
school het Roemeense lied dat zij hadden aangeleerd, terwijl de kleuters
dansten op Roemeense volksmuziek.
Alle kinderen van de lagere school hadden zich die dag speciaal uitgedost in
blauw, geel en rood, de kleuren van de
Roemeense vlag. Zo werd de band met
het kinderziekenhuis nog eens extra
beklemtoond.
Aan alle kinderen en leerkrachten van
de Vrije Basisschool: ‘multumim frumo’s
of van harte bedankt!

De leerlingen van de eerste graad
zamelden met de steun van andere
klassen schoolmateriaal in, gaande van
potloden tot schooltassen. De actie was
een waar succes.
De tweede en de derde graad zorgden
voor de financiële inbreng. De kinderen
van de tweede graad trokken van deur
tot deur om narcissen te verkopen, terwijl de leerlingen van de derde graad
deelnamen aan de 10 km lange vastentocht, waarbij zij zich lieten sponsoren
door familie en vrienden.
De vzw nodigde Liliana Duma uit voor
het aanleren van enkele Roemeense
liedjes; Liliana is een Roemeense koordirigente die in Leuven verblijft en zorgde zo voor de couleur locale.

Hilde is komen vertellen over Roemenië, over de kinderen die verlaten zijn door hun
ouders. Zo wisten we
waarvoor we zouden werken. We
hebben veel materiaal ingezameld
(boekentassen, stiften, potloden,…)
wel 5 grote dozen vol!
We hebben dan ook een
leuk liedje geleerd, niet in onze taal,
maar in het Roemeens.
Onze staptocht was een groot succes!!! Samen met het zesde leerjaar
hebben we 10 kilometer gestapt. Ook
Basje, de hond van Hilde, was van de
partij. We hebben enorm veel geld
ingezameld.
Marie Chevalier (5de leerjaar)
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De VI werken van Dr. Dan Catana
Aan 12 werken zoals Rob Van Oudenhoven is hij nog niet geraakt, maar met

deren van het ziekenhuis en voor de
kinderen van de straat (les enfants de la
rue). De kinderen spelen mee in het
spektakel en zingen kerstliederen. De
kerstman
(Dan,
wie
anders?) verdeelt cadeautjes in alle kamers.
Met Pasen 2002 tenslotte
kan Dan het speelgoed
verdelen dat met het laatste transport in Boekarest
is aangekomen.

de steun die Dan Catana van de vzw
mocht ontvangen, heeft hij voor de kinderen van het ziekenhuis toch al zes
keer een feestje kunnen bouwen sinds
we de contacten in 2000 opnieuw aangeknoopt hebben.
We schrijven Kerstdag 2000. De speelkamer op de 6de verdieping wordt officieel in gebruik genomen. Dan, verkleed met witte baard en rode muts,
verdeelt speelgoed aan de kinderen van
de 5de en de 6de verdieping, waar zich
de afdeling endoscopie bevindt. De kinderen krijgen eveneens cola, taartjes en
appelsienen, geschonken door Nederlandse vrienden uit Urk. Een clown
brengt nummertjes voor een 120-tal
kinderen.
Met Pasen 2001 wordt een spektakel
opgevoerd voor de kinderen.
Tijdens de zomer van 2001 kunnen de
kinderen schilderen; het materiaal (verfkwasten, verf) wordt door de vzw
bekostigd.
In augustus 2001 wordt een ballonwedstrijd georganiseerd; ongeveer 300
kinderen doen er aan mee. De ballonnen worden gevuld met helium; kostprijs: 0.50 USD per ballon. De kosten
worden gedeeld met andere organisaties uit het buitenland.
Op Kerstdag 2001 brengt een clown
een religieus schouwspel voor de kin-

Een oud spreekwoord zegt
dat een kinderhand gauw
gevuld is, maar in een ziekenhuis waar permanent
meer dan 400 kinderen
verblijven, is dat niet zo evident. In naam
van Dr. Dan Catana dankt de vzw iedereen die het hem mogelijk heeft gemaakt
om de kinderen een paar maal per jaar
gelukkig te maken.

Dr. Dan Catana richt in het hospitaal een leslokaal in
Wanneer de kinderen voor lange tijd in
het ziekenhuis opgenomen worden,
lopen ze een aanzienlijke leerachterstand op, vermits ze op dat ogenblik
niet leerplichtig zijn. Dat de leerplicht
onderbroken wordt bij opname in een
ziekenhuis, is niet meer dan logisch vermits men dan doorgaans in de onmogelijkheid verkeert om zich naar school
te verplaatsen. In het Marie Curieziekenhuis liggen de kaarten enigszins
anders, vermits verscheidene kinderen
na hun revalidatie gewoon niet opgehaald worden. In die gevallen probeert
het ziekenhuis uiteraard te bemiddelen
met de ouders, maar ondertussen verloopt kostbare tijd en de pogingen tot
reïntegratie in het gezin verlopen niet
altijd succesvol.
Daarom heeft Dr. Dan Catana het
ambitieuze plan opgevat om in het ziekenhuis een klaslokaal in te richten
waar de kinderen bijgewerkt kunnen
worden. Ambitieus omdat er momenteel geen enkel lokaal in het ziekenhuis

echt geschikt is om onmiddellijk als
klaslokaal te kunnen fungeren, zodat
een ruimte aan het einde van een gang
volledig moet worden omgebouwd.
Ambitieus ook omdat een ziekenhuis
eigenlijk geen pedagogische roeping
bezit en er in het ziekenhuiskader geen
functie van lesgever of opvoeder
bestaat. Tenslotte moet een klaslokaal
ook over de nodige uitrusting beschikken en die is er ook niet.
Bij vorige gelegenheden heeft Dr. Catana onze vereniging reeds aangesproken
voor een eventuele financiering van de
verbouwingskosten, doch de financiële
middelen waarover onze vzw beschikt,
zijn totaal ontoereikend: de werken
worden immers geraamd op meer dan
25 000 EUR. Recentelijk heeft Dr.
Catana echter vanwege de firma Pfizer
de toezegging bekomen dat zij de verbouwingen zullen bekostigen.
De uitrusting van het lokaal is het luik
dat de vzw Nona in de eerste plaats op
zich zal nemen. Eerst en vooral hebben
we bij onze collectes heel wat didactisch materiaal kunnen verzamelen,
onder meer dank zij de acties rond Roemenië die in de 2 scholen van De Pinte
gevoerd werden. Verder is het mogelijk
om onze inspanningen daaromtrent
beter te doseren afhankelijk van de
beschikbare financiële middelen en het
ingezamelde materiaal.
Wat de leerkracht betreft, daar zou een
Poolse organisatie voor zorgen. Aangezien er echter nog geen concrete toezeggingen zijn gebeurd, is het niet uitgesloten dat onze vzw zich ook
hiermee zal belasten.
Tenslotte zullen we onderzoeken of er
nog alternatieven kunnen ontwikkeld
worden, zoals bijvoorbeeld het organiseren van vervoer naar een nabijgelegen
school. Dit is echter een piste die we van
hieruit niet kunnen natrekken,
maar die ter gelegenheid van
een bezoek ter plaatse
moet worden onderzocht.
Wordt vervolgd…

vzw NONA
stichtende leden: Baekelandt Hilde, Claeys Marc, Demets Johan, Dermaux Pol, Henau Luc,
Jordens Fons, Lefebvre Simonne, Meiresonne Peggy, Milh Jan, Spriet Carl, Strumane Gilbert, Weustenraad Nicole.
contactadres: Jan en Hilde Milh-Baekelandt, Serafien de Ryckelaan 21, 9840 De Pinte, tel/fax. 09 282 85 78
e-mail jan.milh@pandora.be, rekeningnummer 751-2003188-81
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