
Eerste NONA-eetmaal: een schot in de roos!

De Raad van bestuur van vzw Nona blikt met grote tevredenheid
terug op het voorbije eerste werkjaar. 

De solidariteitsactie in de Vrije Basisschool in De Pinte, het con-
cert met ‘El Grillo’ en het blokfluitensemble ‘Vier op een rij’, de
stage ‘spelbegeleiding’ die Anisoara kon lopen op verschillende
plaatsen in Vlaanderen, de geslaagde konvooien met hulpgoederen, het eerste eet-
festijn waar 250 bezoekers zich Roemeense gerechten en wijnen lieten smaken,…
Het waren stuk voor stuk activiteiten waarin de bestuursleden van vzw Nona (ze
noemen zich ook wel eens ‘de Nonaden’!) heel wat van hun tijd voor vrijmaakten.
Het belangrijkst is echter het feit dat al deze acties op zoveel sympathie van zoveel
mensen konden rekenen, de ‘Nonaden’ zelf waren er telkens door verrast! 

Als klap op de vuurpijl en als flink afsluitertje van het jaar was er nog de sportieve
24 uur durende badmintonactie van personeelsleden uit het Psychiatrisch Centrum
Caritas te Melle, waarvan de hele opbrengst van maar liefst 6.700 euro aan onze
vzw geschonken werd.

Met al die opstekers van formaat kan de vzw Nona haar projecten voor gehospitali-
seerde kinderen in Boekarest verderzetten en kwalitatiever maken. Het loon van
spelbegeleidster Anisoara kan verder vanuit Vlaanderen betaald worden en de
middelen voor de inrichting van een ziekenhuisklasje en de vergoeding van leer-
krachten zijn beschikbaar.

Zo kan de vzw Nona –met de steun van veel Vlamingen– ginds in Roemenië con-
crete en duurzame hulp bieden aan achtergestelde en kansarme kinderen. 

Naast deze materiële steun is het echter belangrijk dat we ‘ tekens van hoop’ kunnen
blijven uitzenden, ontwikkelingskansen blijven scheppen, geloof en vertrouwen cre-
ëren in een betere wereld.

U hebt ons daar als sympathisant en steungever van vzw Nona ontzettend bij gehol-
pen en we zijn u daar heel dankbaar voor.

Met de beste wensen voor een vredevol en Zalig Kerstfeest en een opperbest 2003.

Fons Jordens
Voorzitter vzw Nona

smaak te pakken en bleven tot zes uur
op het podium!

De opbrengst van de maaltijd was meer
dan behoorlijk: ongeveer 1.850 euro.
Met dit bedrag kunnen we Anisoara, de
opvoedster in het kinderziekenhuis, weer
gedurende een 9-tal maanden betalen.

Kortom, het bestuur van NONA kan
met tevredenheid terugblikken op het
eerste eetmaal; we hopen alvast dat de
tweede editie volgend jaar even
geslaagd zal zijn!

Recepten

Voor de lekkerbekken volgt hier de
bereiding van de 2 stoofpotjes die we u
serveerden op het Nona-eetmaal.

➧ ‘Giuvech’ – stoofpot van lams-
vlees en groenten

Nodig: 800 gr. In kleine blokjes gesne-
den lamsvlees(uit de schenkel) – 1 grote
ui – 100 gr. Sperziebonen – 1 kleine
courgette – 1 rode en 1 groene paprika
– 3 tomaten – 1 uitgeperst teentje
knoflook - olijfolie – zout – peper –
komijn – paprikapoeder – gehakte
peterselie – 100 gr. Rijst – 3/4 liter kalfs-
fond – 1 glas droge witte wijn.

Bereiding: uien fijnsnipperen, boontjes
schoonmaken, courgette in schijfjes
van 1/2 cm snijden, paprika’s in ringen
snijden (zaadjes en vlies verwijderen),
tomaten eveneens in schijfjes snijden.

De olijfolie verhitten in een ovenpan
(met deksel) en de lamsblokjes aanbak-
ken, gesnipperde ui en knoflook toe-
voegen en laten meefruiten, daarna
blussen met de witte wijn. Na 20 minu-
ten de bonen, courgette en paprikarin-
gen toevoegen in lagen, kruiden met
de helft van de specerijen en de rijst
over de groenten verdelen. Daarna
bedekken met de schijfjes tomaat,
begieten met de kalfsfond en de rest
van de specerijen erop strooien.

De goed afgesloten pan in de op 200°C
voorverwarmde oven schuiven en in
ongeveer 1 uur laten gaar stoven.

Wie er op 13 oktober niet bij was, zul-
len we in alle geval onmiddellijk gerust-
stellen: het tweede NONA-eetmaal is
reeds geprogrammeerd en wel volgend
jaar op 12 oktober.

De stoofpotgerechten werden door de
bezoekers ten zeerste gesmaakt, net als
de rode wijn trouwens, die gretig afne-
mers vond. Ook de palinca (Roemeense

pruimenjenever) vloeide rijkelijk, waarbij
menigeen vast heeft kunnen stellen dat
het alcoholrijke vocht -tegen de natuur-
wetten in– niet naar beneden stroomt
maar eerder naar het hoofd stijgt!

Tijdens het etentje zorgden zangeres
Corrine Destée en pianist Jo Raman
voor een meer dan alleen maar muzi-
kale omlijsting: ze hadden blijkbaar de
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➧ Kip met kool en spekblokjes

Nodig: 2 kippebouten en 2 kipfilets – 1
kleine witte kool – 1 pakje spekblokjes
– boter – tijm – laurier – peper en zout.

Bereiding: kruid de kip en bak ze langs
alle kanten bruin in een hoge pan, snij
de kool in stukjes van ongeveer 4 op 2
cm en voeg ze samen met de spekblok-
jes, wat water, wat tijm en laurier bij de
kip. Laat ongeveer 1u15 zachtjes garen
en serveer met gekookte aardappelen.

Smakelijk!

Op reis in Roemenië van 15 juli tot
31 juli 2002

Na herhaalde, nadrukkelijke vraag van
dokter Catana beslisten we een vakan-
tiereis te maken naar Roemenië. We
konden het niet nalaten om ondertus-
sen de belangen van NONA te beharti-
gen, aan prospectie te doen, te evalue-
ren hoe de vele giften vanuit
Vlaanderen ter plaatse worden besteed
en vooral om rijke menselijke contacten
te leggen met onze vrienden in Boeka-
rest en omstreken.

In het kinderziekenhuis Marie Curie
waren we getuige van de kindvriende-
lijke wijze waarop de grootbeeldvideo-
installatie, geschonken door PIONEER,
wordt gebruikt bij de patiëntjes die
endoscopie moesten ondergaan. In de
speelzaal van het ziekenhuis, waar we
zagen dat er gebrek was aan ruimte om
het vele speelgoed ordelijk en veilig op
te bergen, zagen we Anisoara aan het

werk; Anisoara is het meisje dat in het
ziekenhuis te werk gesteld is dankzij de
steun van velen onder u. De vreugde-
volle blikken van de talrijke verlaten
kinderen overtuigden ons van de
waarde van de speelkamer en het
opvoedende werk van Anisoara. Vanuit
NONA werd het nodige meubilair aan-
gekocht voor de verdere inrichting van
de speelkamer.

In het kinderrevalidatiepaviljoen spraken
we met Veronica Apostol, psychologe
en logopediste. Haar visie over het werk
met haar kinderen en haar enthousiast
engagement stonden in schril contrast
met het ongelooflijke gebrek aan basis-
materiaal: de meest eenvoudige tests en
therapiemateriaal ontbreken. Via con-
tacten met Vlaamse revalidatiecentra
zullen we hiermee aan de noden probe-
ren tegemoet te komen. Dokter Catana
toonde ons heel fier zijn brochures over
de werking van het kinderziekenhuis en
vooral van de vele buitenlandse hulp,
waarbij zeker ons Vlaams initiatief uit-
drukkelijk werd vermeld. Het verheugde
ons te zien dat de medicatie, die we uit
Vlaanderen hadden meegebracht, echt
aan de noden beantwoordde.

We bezochten de diensten van het Wit-
Gele-kruis met de steun van de Vlaam-
se gemeenschap. Het was prachtig om
zien hoe op zo korte tijd in Boekarest
een thuiszorgorganisatie werd uitge-
bouwd die voorheen helemaal onbe-
staande was.

Ons bezoek aan CARITAS-CATHOLICA te
Boekarest was eveneens zeer nuttig, het

fungeert immers als werkgever van Ani-
soara, de opvoedster in het ziekenhuis,
en het zorgt ook voor de verdeling van
de hulpgoederen die we met onze trans-
porten naar Roemenië voeren, waarbij
CARITAS een betrouwbare partner blijkt
te zijn. Het was voor ons belangrijk om
mensen, die we voorheen enkel via fax
en telefoon kenden, nu ook eens in wer-
kelijkheid te mogen ontmoeten, dit ver-
gemakkelijkt namelijk het contact. In de
gebouwen van CARITAS werd een verga-
dering belegd met dokter Catana, archi-
tect Pop en met ons als afgevaardigden
van NONA, om het project ziekenhuis-
klas verder te stroomlijnen.

De dag nadien gingen dezelfde mensen
met een afgevaardigde van de firma
Pfizer ter plaatse om de bouwmoda-
liteiten te bekijken: het is immers de
bedoeling dat Pfizer het gebouw
betaalt en dat onze vzw NONA zorgt
voor didactisch materiaal en het loon
van een leerkracht. Het project stuit op
een aantal praktische moeilijkheden,
maar we hopen dat deze spoedig over-
wonnen zijn.

Verder hadden wij contact met Liva,
een leerkracht die een vakantiehuis
voor de zieke kinderen in het bergdorp
Ilva Mica wil uitbouwen. Het is een bij-
zonder mooi kuuroord, maar het mist
nog de nodige infrastructuur. Er wer-
den plannen gesmeed om met een
aantal Vlaamse vrijwilligers in augustus
2003 ter plaatse te gaan helpen.

In Boekarest bezochten we de schitte-
rende typisch Roemeense markt Obor;
we kochten er artisanale producten
voor de vzw met de bedoeling om ze
hier aan de man te brengen.

We hadden een afspraak met Gabriela
Bocec, die reeds jaren actief is in de
beroepsvereniging voor verpleegkundi-
gen. De opleiding verpleegkunde staat
voor een hervorming, doch is men hele-
maal niet op de hoogte van de Europe-
se hervorming van het hoger onderwijs
naar een systeem met bachelors en
masters. We beloofden de nodige
informatie door te geven met het Euro-
pees Congres voor Verpleegkundigen
in november.

Merkwaardig was ons bezoek aan het
AIDS-centrum voor kinderen; dit pro-
ject van Nino Dannato, gewezen Itali-
aanse Europarlementslid, is gewoon-
weg schitterend. We gingen ook kijken
naar een centrum voor kinderen die
zelfs naar Roemeense normen sociaal
verwaarloosd waren.
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Ons bezoek heeft ons nog meer over-
tuigd van de zinvolheid en onze betrok-
kenheid aan de Roemeense bevolking.
Hoewel de financiële en materiële hulp
belangrijk is, ervoeren wij toch dat
zowel de solidariteit als morele hulp
minstens even belangrijk zijn.

Marc en Hilde

Een project in Ilva Mica?

Dit zou de titel kunnen zijn van een of
ander kaperslied, maar nee: dit is een
oproep van het bestuur van NONA om
vrijwilligers te ronselen voor een werk-
vakantie in een verloren dorpje ergens
in het noorden van Roemenië.

Ilva Mica is een klein dorpje zo'n 140
km ten noordoosten van Cluj-Napoca.
"Mica" betekent "klein" in het Roe-
meens – Ilva Mare ("mare" = "groot")
ligt iets verder. In Ilva Mica bevindt zich
een vakantiehuis voor kinderen, waar
onder meer ook de zieke kinderen van
het MS Curie kinderziekenhuis van
Boekarest geregeld verblijven. Het
vakantiehuis is niet aangesloten op
stromend water, er is enkel putwater
beschikbaar en water dat van een afge-
legen bron ter plaatse moet worden
aangevoerd. Er bestaan plannen om
het vakantiehuis via een kanalisatie met
de bron te verbinden, doch er ontbre-
ken zowel het nodige geld als de nodi-
ge mankracht en vakmanschap. Geluk-
kig hebben zich al Engelse en Italiaanse
vrijwilligers aangediend om een handje
toe te steken: zo zullen de Italianen het

reservoir leveren waarin het water zal
worden verzameld.

Ook NONA heeft de bedoeling haar
steun te verlenen aan dit project en wel
in de vorm van een werkvakantie. Hier-
bij zullen we zeker niet uit het oog ver-
liezen dat onze groep niet uit gediplo-
meerde bouwvakkers zal bestaan, maar
wel uit enthousiaste vrijwilligers, die
bereid zijn hun handen uit de mouwen
te steken voor het goede doel. De
groep zou dan wel geleid worden door
een vakman, die de technische leiding
op zich zal nemen, zodat het werk vol-
gens de regels van de kunst kan wor-
den uitgevoerd.

We zouden in groep met eigen vervoer
vertrekken rond 1 augustus volgend
jaar om na 15 augustus terug te keren.
Van het verblijf van 2 weken zouden
we toch één week willen voorbehou-
den voor toerisme: de boog kan niet
altijd gespannen staan en het noorden
van Roemenië is wereldberoemd
omwille van zijn vermaarde kloosters
van Moldavië.

De groep zal kunnen verblijven in het
vakantiehuis; we zullen wel zelf voor
mondvoorraad moeten zorgen. Een
aantal mensen zullen wellicht in het
voorjaar poolshoogte nemen van de
situatie teneinde in augustus niet voor
verrassingen te staan. Dit verkennend
bezoek zal uiteraard ook nuttig zijn
voor de voorbereiding van het werkpro-
gramma, want veel aangepaste werk-
tuigen zullen allicht niet voorhanden
zijn en het zal dus zaak zijn om niets te
vergeten mee te brengen uit België.

Transport naar Boekarest

Dr. Dan Catana liet weten dat het
tweede transport van 2002 met hulp-
goederen, vertrokken half december,
goed is aangekomen in de Roemeense
hoofdstad. De kledij, het speelgoed en
al het andere materiaal zal terug een
welgekomen geschenk zijn voor de kin-
deren in het Marie Curie ziekenhuis.

Opslagruimte gezocht

VZW Nona zoekt in de omgeving van
Gent of De Pinte een opslagruimte

voor de hulpgoederen die ingezameld
worden voor de transporten naar Roe-
menië. Kan u ons hieraan helpen
neem dan contact op met Hilde Milh
(09 282 85 78).

24 uur badminton voor vzw Nona

Wat begon als een grap, zomaar tussen
pot en pint, werd op zaterdag 9 en
zondag 10 november realiteit. Een aan-
tal personeelsleden die in de sportzaal
van het psychiatrisch centrum Caritas
recreatief badminton spelen kwam met
het idee voor een 24 uur durend bad-
mintongebeuren. Meer nog zelfs, men
wou dit koppelen aan een goed doel en
zo kwamen ze via Johan Demets bij
Nona terecht.
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Meer dan 180 spelers, heel wat bezoe-
kers en bakken ambiance! Naast het
sportieve gebeuren was er gezorgd
voor veel animatie: een gezellige tapas-
bar, muziek, leuke verkleedpartijen,
verzorgde maaltijden,… Dankzij de
inzet van veel vrijwilligers en de steun
van de directie van PC Caritas werd het
een overweldigend succes.

Met o.a. een bijdrage van de Wetterse
Lionsclub (1000 euro), de bijeen gespons-
orde bedragen van de spelers, 1000 euro
geschonken door de directie van het
PCC, … kon bij de afsluiting de ronde
som van 6000 euro vermeld worden op

de cheque. Ook Caritas Vriendenkring
deed zijn duit in het zakje, zij namen alle
onkosten voor drank op zich, zodat ook
dit ten goede kwam van Nona.

Bij de definitieve afrekening kon uitein-
delijk 6778,27 euro overgeschreven
worden.

U kan meer lezen over deze actie op de
website van Caritas: www.pccaritas.be
onder het item ‘actuele info’: 24 uur
badminton.

foto boven:
Op het benefietconcert met het kamerkoor 'El
Grillo' en het blokfluitensemble 'Vier op een
rij' was ook het jongerenkoor Jubilate van de
partij.

foto links:
Het eerste Nona-eetfestijn zorgde prompt
voor een volle zaal.
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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

glunderende gezichten bij het overhandigen van de cheque.


