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Beste Nona-sympathisant,

Onze jongeren willen af en toe wel eens mopperen over hoe lastig het wel is “om
naar school te moeten gaan”.  Vooral tijdens de examenperiodes zijn ze daar
zeer bedreven in. En hun ouders, die meestal mee “die zware last “ helpen dra-
gen, hebben dan soms wel eens zin om hun jonge telgen gelijk te geven.

Vooraleer dat ook daadwerkelijk te doen kan het geen kwaad om even stil te
staan bij de situatie van vele kinderen in de wereld die niet naar school
kúnnen gaan omdat er voor hen gewoonweg géén onderwijsvoorzieningen
zijn. Kunnen lezen, schrijven of rekenen is er voor hen niet bij. En het is
maar al te goed geweten dat analfabetisme een van de ernstigste sociale han-
dicaps is, met uitbuiting en onderdrukking als mensonwaardige gevolgen.

Welnu, in het kinderziekenhuis M.S. Curie te Boekarest verblijven er kinde-
ren die analfabeet zijn of door hun langdurige hospitalisatie ernstige leer-
achterstand hebben opgelopen. Als daar niets voor gedaan wordt, kunnen
sommigen onder hen na verloop van tijd alleen maar toetreden tot de groep-
jes straatkinderen, bedelaartjes
of criminele jeugdbendes.

Onze vzw Nonamechild wil
daar echter wél iets aan doen:
We zijn heel blij om u mee te
kunnen delen dat het onder-
wijsproject eindelijk van start
is gegaan.Naast het aanbod in
de speelkamer krijgen de kinde-
ren vanaf nu ook de kans om
onderwijs te krijgen op hun
niveau binnen het ziekenhuis. Onze vzw heeft zich geëngageerd om gedu-
rende minstens 2 jaar het loon te betalen van 2 leerkrachten. Als alles goed
loopt zal ook het Roemeens Ministerie van Onderwijs een aantal leerkrach-
ten ter beschikking stellen. We kunnen u nu al vertellen dat onderwijzeres
Kamelia sinds 1 december aan de slag is in het ziekenhuis. Met ons trans-
port van december is ook het nodige schoolmateriaal meegestuurd. In een
volgende nieuwsbrief gaan we uitvoerig berichten over dit initiatief.

In 2004 willen we onze doelstelling ‘hulp voor de kinderen in Roemenië’ ver-
der in de praktijk omzetten. Momenteel beraden we ons over een project in
Costesti , een dorpje in de buurt van Ramnicu Valcea, zowat 200 km verwij-
derd van de hoofdstad. We zijn overtuigd ook daar nuttig werk te kunnen
leveren, meer bepaald in de zorg voor ‘moeder en kind’ op het platteland.
Ook hierover zal u meer lezen in de volgende nieuwsbrief.

Vzw Nona wenst u en uw familie sfeervolle Kerstdagen en een schitterend
2004!

NIEUWSBRIEF 5 – december 2003 

BUNIC en/of BUNICA

Meerdere malen reeds werden we aan-
gesproken door sympathisanten, die
ons humanitair project in Roemenië
financieel wensen te ondersteunen.

Alle giften worden in dank aanvaard…
en toch zitten we met het onbehaaglijk
gevoel dat we niets meer kunnen doen
dan achteraf een dankbriefje te sturen.  

We willen nu onze donateurs symbo-
lisch betrekken bij wat we doen, door
ze de eretitel “bunic” of “bunica” toe
te kennen. Dat is Roemeens voor
“opa” en “oma”.

Een beetje in de geest van ons eigen
gebruik dat grootouders wel eens meer
een handgift aan hun kleinkinderen
toestoppen…

Met dat verschil evenwel dat de euro’s
van onze bunici en bunice in de grote
pot gaan van ALLE-  kinderen in het zie-
kenhuis. Pot die wij (en niemand
anders) beheren en goed besteden.

Het is dus zeker niet de bedoeling de
eretitel te vertalen in een rechtstreekse
relatie met één kind. Onze post-Ceau-
sescu-ervaringen hebben inderdaad
geleerd dat dergelijke initiatieven vrij
gemakkelijk kunnen op gang gebracht
worden, maar het gevaar lopen zeer
snel uit te doven.

We hebben dus beslist aan al wie in de
loop van het kalenderjaar een bedrag van
minimum 25 euro aan ons project
schenkt, de eretitel “bunic” of “bunica”
van de patiëntjes van het kinderziekenhuis
“Marie Curie” in Boekarest te verlenen.

Een eretitel waaraan geen fiscaal attest
gekoppeld is. Ter informatie: ons reke-
ningnummer is 751-2003188-81.



In memoriam: 
Zr. Imelda Bergmans

Na een moedige en langdurige
strijd is Zr. Imelda maandag 13
oktober overleden in de Keizer
Karelstraat te Gent. Roemenië
had in haar groot hart al die
jaren een bijzonder plaatsje. Met
Eurokans trok ze half de jaren
negentig mee naar Boekarest
om de Sint-Jozefsschool voor
Verpleegkunde op te starten.
Nadien bleef ze actief met het
inzamelen van medicatie en
hulpgoederen en huisvestte ze
Roemeense stagiaires verpleeg-
kundigen. Ook onze vzw Nona
kon steeds op haar rekenen,
met raad en daad stond ze ach-
ter de ideeën van Dr. Dan Cata-
na en onze hulp voor kinderen
in Roemenië. Ook Dr. Catana
was diep getroffen en stuurde
ons volgend bericht:

‘Hier soir nous avons reçu la
nouvelle si triste de la mort de
sœur Imelda. Je garde un souve-
nir plein de lumière et d’optimis-
me quand je l’ai rencontré à
Gent en octobre 2001. Elle était
malade mais pleine de force et
de courage. Elle a été si géné-
reuse avec les enfants Roumains
de l’hôpital et du Caminul Prun-
cul, toujours. Nous vous prions
de transmettre aux sœurs de la
communauté nos condoléances
les plus sincères. Nous parta-
geons leur douleur et nous
prions pour notre chère Sr. Imel-
da. Bucarest 2003, X, 16.
Marion et Dan Catana’.

Zr. Imelda: ‘la revedere’. 
(tot weerziens)   

fixion” van de Britse componist John
Stainer (1840-1901).

The Crucifixion is een passieverhaal dat
Stainer schreef in 1887 op teksten die
door Revd. J. Sparrow-Simpson werden
geselecteerd en geschreven.  Het bestaat
uit beschouwende koorwerken en kora-
len die door middel van recitatieven aan
elkaar verbonden worden.  In de recita-
tieven worden in gevoelige tenor- en
bassolo's vooral de handelingen van het
verhaal van Christus' lijden beschreven.
Het begint in Gethsemane waar Christus
bidt en de discipelen steeds in slaap val-
len.  Daarna volgt de arrestatie en de
veroordeling door het Sanhedrin en
door Pilatus.  Na de processie naar de
Calvarieberg gaat het stuk verder met de
kruisiging, waarbij eerst de gesprekken
tussen de moordenaars en Christus ver-
haald worden.  Vervolgens wordt de lief-
de van Christus tot de wereld bezongen
en tenslotte de dood aangekondigd.  De
magistrale Crucifixion eindigt met een
lied van hoop voor alle gelovigen.  Dit
boeiende werk voor solisten en koor is
zeker afwisselend en verrassend te noe-
men.  Hoewel het veel overeenkomsten
heeft met het traditionele oratorium
geeft de stijl die Stainer gebruikt zowel
een verfrissend als een magistraal dra-
matisch effect.

Dit passieverhaal wordt gebracht door
het Vocaal Ensemble Seicento uit De
Pinte, dat hiermee zijn comeback viert
na een afwezigheid van ruim vier jaar.

Seicento, dat werd opgericht in 1985,
heeft steeds garant gestaan voor kwa-
liteit; het stond dan ook gerangschikt in
uitmuntendheid in de provinciale tor-
nooien. In 1999 ging Seicento op in het
koor Crescendo uit Ledeberg, nadat
dirigent Patrick Moeyaert de woensdag-
avondrepetities niet meer kon combine-
ren met zijn beroepsbezigheden. In
2003 werd het koor Crescendo evenwel
ontbonden en door uit te wijken naar
zondagavond pikte Patrick Moeyaert en
een schare enthousiaste zangers – in
hoofdzaak ex-Crescendo en ex-Seicento
– de draad weer op met het resultaat
dat op 3 april te horen zal zijn.

Zoals bij de voorgaande edities zal het
voorprogramma verzorgd worden door
het jongerenkoor Jubilate uit De Pinte
onder de leiding van Mimi De Wilde,
die tevens lid is van de algemene ver-
gadering van de vzw NONA. Op 28
november vierde Jubilate zijn 25-jarig
bestaan; tijdens die periode bestond de
grote uitdaging in het permanent ver-
nieuwen van de groep met jonge zan-
gertjes. Sinds Mimi zowat twee jaar
geleden het koor overnam, is het aan-
tal koorleden verdubbeld, wat op zich
al een prestatie is en aantoont dat de
kinderen enthousiast zijn over haar
aanpak.

Wij zijn ervan overtuigd dat het pro-
gramma jullie zal aanspreken en durven
nu reeds vragen die avond vrij te hou-
den voor het concert.

Wie er op de tweede editie van het
NONA-eetmaal op 12 oktober jongstle-
den niet bij was, had net zoals de
spreekwoordelijke afwezigen ongelijk.
De Roemeense gerechten die onze
huiskok Nico Braeckman had uitgeko-
zen, namelijk mititei (gekruide worst)
en Tsigaie (gemarineerd vlees in reepjes
gesneden), konden de ruim 200 aan-
wezige sympathisanten meer dan

En de palinca vloeide rijkelijk

bekoren.  De spijzen werden dan ook
rijkelijk overgoten met rode en witte
wijn en doorgespoeld met een flinke
geut ‘palinca’ bereid van pruimen of
peren. Veel bijval genoten ook de twee
muzikanten, die met viool respectieve-
lijk accordeon de typisch Roemeense
sfeer in de parochiezaal binnenbracht,
zoals je op de foto kunt vaststellen.

Voor wie de gerechten zelf eens uit wil
proberen, drukken we in deze nieuws-
brief de twee recepten af.

Het zal jullie dan ook niet verwonderen
dat NONA nu reeds een derde editie op
het programma van volgend jaar heeft
vastgelegd, namelijk op zondag 10
oktober 2004.

Schrijf het op in jouw kalender of leg
gewoon een knoop in je zakdoek!

Derde benefietconcert van NONA
op zaterdag 3 april 2004

The Crucifixion

In het voorjaar organiseert onze vzw
opnieuw een benefietconcert waarbij
kwaliteit bovenaan op het agenda
staat.  Dit jaar heeft het concert plaats
op zaterdag 3 april, daags voor palm-
zondag.  De keuze van dit tijdstip heeft
te maken met het programma dat u
wordt aangeboden, nl. “The Cruci-
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Tsigaie

Benodigdheden

250 g runder-
reepjes- 250 g
varkensreepjes -
250 g gevogelte-
reepjes - rode
wijn – boter - 75 g paprikareepjes - 75
g uienringen – zout - gemalen peper -
gemalen gember – tijm - 3 dl vleesjus
(demi – glacé) - 1 koffielepel tomaten-
concentraat (ketchup)

Voorbereiding

De 3 soorten vlees vermengen met
elkaar en 48 u laten marineren met de
rode wijn.

Bereiding

Het vlees afgieten en de marinade
opvangen. De marinade op een zacht
vuurtje tot 1/3 laten inkoken. Klontje
boter smelten in braadpan en er het
vlees indoen. Het overtollige vocht
regelmatig afgieten (mag bij de marina-
de). Als het vlees gekleurd is dit meng-
sel opzij plaatsen. De braadpan
opnieuw verhitten met boter, de uien-
ringen en paprikareepjes er in voegen
en deze laten fruiten tot zij glanzen.

Als de groenten klaar zijn, er het vlees
aantoevoegen, kruiden met zout,
peper, gember en de tijm.  Zachtjes roe-
ren. De vleesjus toevoegen alsook het
tomatenconcentraat. Zachtjes laten
sudderen gedurende 5 min. Nogmaals
afsmaken met kruiden en opdienen.

Opdienen

Tsigaie kan geserveerd worden met
gebakken aardappelen, peterse-
lieaardappelen, polenta enz…, doch
niet met frieten (frieten worden met
kaas bestrooid in Roe-
menië!).

Mititei

Benodigdheden

1 kg bolognaisegehakt - 5 g zout - 2 g
lookpoeder - 2 g gemalen peper - 2 g
tijm - 8 g koriander (liefst gemalen) - 4
g paprikapoeder

Voorbereiding

Voeg alle ingrediënten samen en ver-
meng deze goed onder elkaar.

Bereiding

Maak van de mengeling kleine worst-
jes, bolletjes, hamburgertjes of wat dan
ook van vorm. (maak de handen voch-
tig om dit te doen zodat het niet kleve-
rig wordt). Laat deze nog 1 uurtje
rusten in de koelkast. Nu zijn ze reeds
klaar om te grillen, te bakken, enz…
Het smakelijkste is om de mititei te gril-
len op de bar-
becue.

Opdienen

Mititei kunnen
opgediend wor-
den met alle
soorten salades. 

NONA op kerstmarkt

Ook dit jaar was NONA
van de partij op de
kerstmarkt van de
Vrije Basisschool De
Pinte. Dit is voor de vzw tel-
kens een gelegenheid om de Pin-
tenaars te blijven informeren over het-
geen we in Roemenië realiseren: welke
projecten we steunen, hoe onze aan-
pak is en wat de toekomst ons zal bren-
gen.

Zoals bij de voorgaande gelegenheid
had de NONA-grabbelton veel bijval bij
de kinderen.

Volgend jaar zullen we er uiteraard
weer bij zijn en hopen jullie daar te
ontmoeten.

Speelgoedinzameling door comité
Reevijver

Elk laatste weekeinde van
augustus wordt de wijk-
barbecue gehouden van
de wijk Reevijver.

Het organiserend wijk-
comité Reevijver heeft
voor die gelegenheid
een inzameling van
speelgoed georgani-
seerd voor Nona vzw en
dit ten voordele van de kinderen in
Roemenië.  Het werd een groot succes.

Vzw Nona wenst dan ook het wijkco-
mité Reevijver uitdrukkelijk te bedan-
ken, alsook de kinderen en hun ouders
die speelgoed hebben geschonken.

Het comité bestaat uit een 8-tal leden
met als voorzitter Rudy Pieters. En het
idee kwam oorspronkelijk van Stefaan
Vanheertum die ook lid is.

Het comité bestaat ongeveer 15 jaar,
namelijk sinds de aanleg van de verka-
veling Reevijver.  Naast de barbecue
worden nog enkele andere activiteiten
voor de buurtbewoners georganiseerd
zoals een druppelkot met Nieuwjaar,
een kaarting, bezoek van Sinterklaas
en soms een uitstap of begeleide wan-
deling.

Wegens het succes van de speelgoed-
inzameling tijdens de barbecue, heeft
het wijkcomité voorgesteld om dit
eind augustus 2004 opnieuw te orga-
niseren.

Dit voorstel wordt door vzw Nona dan
ook opnieuw in dank aanvaard.

Oosteuropese deuntjes
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Belangrijk bericht i.v.m. hulpgoe-
deren

We kregen volgend bericht van Caritas
Boekarest die voor ons de hulpgoede-
ren ontvangt en verdeelt in Roemenië:
Voortaan moet tweedehands kledij
gedesinfecteerd worden en vergezeld
zijn van een officieel attest dat dit
daadwerkelijk gebeurd is.

Voor ons transport van
december zou dit

een meerkost wor-
den van ongeveer
2.000 euro. De

Raad van Beheer
heeft dan ook

beslist om enkel de
nieuwe kledij mee te

geven en een bestem-
ming te zoeken voor
de tweedehands kledij

bij vierdewereldorganisaties in ons land.

Tot zo lang deze regelgeving geldt zal
vzw Nona dan ook geen tweedehands
kledij meer opslaan en op transport zet-
ten. Meer info hieromtrent kan u krijgen
bij Hilde Milh op het nr. 09 282 85 78. 

Transport

Half december vertrok het transport met
hulpgoederen naar Boekarest. Ongeveer
10 kubieke meter speelgoed, materiaal
en nieuwe kledij zullen weer heel wat
mensen in het verre Roemenië gelukkig
maken. Voor het vlotte verloop van het
transport kunnen we steeds rekenen op
de hulp van Mw. L. Van Petegem, Jo,
Johan, Robert, Rita, Pol en Gilbert.  Ook
willen we de talrijke vrijwilligers danken
die zich hebben ingezet bij de voorberei-
ding van het transport.

vzw NONA aangesloten bij de
Gemeentelijke Raad voor Cultuur-
beleid

Op 2 september jongstleden werd de
vzw NONA aangenomen als lid van de
Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid
(GRC) van De Pinte. Met deze aanslui-
ting wil onze vereniging eerst en vooral
een signaal geven naar de bevolking

dat haar organisatie geen ééndagsvlieg
is, maar dat ze haar werking een
bestendig karakter wil geven door het
organiseren van regelmatig weerkeren-
de manifestaties. Zo is het een traditie
geworden dat de vzw NONA in het
voorjaar een concert organiseert waar-
op koren en ensembles van een
behoorlijk niveau worden uitgenodigd,
terwijl in het najaar de sympathisanten
worden uitgenodigd op een etentje
met typisch Roemeense gerechten. De
aansluiting bij de GRC biedt aan de vzw
NONA nu de gelegenheid een beroep
te doen op gemeentelijke infrastruc-
tuur en de manifestaties kenbaar te
maken via het Cultuurklappertje.

Bij dezer wensen we de gemeente De
Pinte reeds op voorhand te danken
voor de steun die NONA via deze aan-
sluiting zal kunnen genieten.

Dank aan de vele sponsors

Onze benefietacties renderen dankzij
de grote participatie van veel NONA-

vrienden, maar ook door de grote
steun van sponsors: middenstanders,
bedrijven.. binnen en buiten De Pinte.

De kinderen zonder naam zijn jullie
dankbaar en zeggen samen: MULTU-
MESC (dank u wel)!

werkten mee aan dit nummer: 

Fons Jordens, Carl Spriet, Gilbert, Stru-
mane, Nico Braeckman, Jan Milh, Hilde
Baekelandt, Marc Claeys, Johan
Demets.
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vzw NONA

Leden: Hilde Baekelandt, Marc Claeys, Johan Demets, Pol Der-
maux, Luc Henau, Fons Jordens, Simonne Lefebvre, Peggy Meiresonne,
Jan Milh, Carl Spriet, Gilbert Strumane, Rita Vandenborre, Christine Declercq, Annelies
Geeraerts, Mimi De Wilde.

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

Opslagruimte
Voor onze vzw zijn we nog steeds op
zoek naar een droge opslagruimte
(bijv. een leegstaande garage) voor de
tijdelijke stockage van de goederen die
we jaarlijks naar Roemenië zenden.
Kan u ons  hierbij helpen neem dan
contact op met Jan en Hilde op het nr.
09 282 85 78.

Meisje in de Maramures


