NIEUWSBRIEF 6 – september 2004
3de Roemeens eetfestijn op zondag
7 november 2004

Voorwoord
Er is heel wat gebeurd de
laatste maanden.
Het kinderziekenhuis Marie
Curie kreeg eindelijk de vergunning om een schooltje te
bouwen voor de vele kinderen
die dringend onderwijs nodig
hebben. Het gebouw krijgt
stilaan vorm en zal binnenkort in gebruik worden genomen. Er werden twee nieuwe
leerkrachten aangeworven,
betaald door NONA.
Wij kregen nieuwe vragen
om te helpen: de kleuterschool van Pietreni, het dispensarium in Costesti, …
We organiseren onze jaarlijkse Roemeense maaltijd
op 7 november en een concert
van niveau in het voorjaar
2005.
We berichten, u hierover in
deze nieuwsbrief.
NONA is blij met de resultaten, met uw betrokkenheid,
hulp en financiële steun.
Marc Claeys
voorzitter ad interim

Derde benefietconcert van NONA
was een succes

Het bestuur van de vzw NONA kan met
grote tevredenheid terugblikken op het
voorbije passieconcert: een hoogstaande uitvoering van een werk dat
bij ons weinig bekend
is, de
heropstanding van
het Vocaal Ensemble
Seicento, een ruime
NONA nodigt op zondag 7 november
belangstelling en daar2004 vanaf 12h alle sympathisanten en
aan gekoppeld een
belangstellenden uit op haar derde eetmooie opbrengst.
maal met typisch Roemeense gerechten. Op het menu staan karpersoep en De toehoorders waren
een stoofpotje uit Moldavië.
unaniem: het Vocaal
Ensemble Seicento
Volwassenen betalen 12.50 EUR, inbebracht het congrepen een glas Roemeense chamcert op een quasi
pagne als aperitief. Kinderen tot 12 jaar
profe s si o n e e l
nemen deel voor 5 EUR.
niveau. WelisPlaats van het gebeuren: Parochiaal Cen- waar gesteund
trum, Baron de Gieylaan 27, De Pinte.
door 2 professionele solisten, de
Kaarten zijn te bekomen bij de bestuurstenor Patrick De Braleden van NONA en op het secretariaat:
bandere en de bas Conor Biggs, klonk
Serafien de Ryckelaan 21, De Pinte, tel.
het koor frisser als ooit tevoren en dit
09 282 85 78.
na een afwezigheid van 5 jaar. Een
pluim ook voor organist Ignace Derese,
die het gerestaureerde Lovaertorgel
Jaarlijkse Algemene Vergadering
van De Pinte nog eens een hoogdag
vzw NONA
bezorgde. Verder waren de 250 toehoorders heel aangenaam verrast door
De algemene jaarvergadering van de
de keuze van het werk; hoewel The
vzw Nona werd gehouden bij Caritas
Crucifixion in onze kontreien nauwelijks
te Melle op 8 maart 2004. Er waren 14
bekend is, sprak de muziek onmidaanwezigen.
dellijk aan en liet niemand onbetuigd.
Na het verslag van de activiteiten van het Tenslotte – en daar gaat het uiteindelijk
werkjaar 2003 werden de rekeningen om bij een benefietconcert – heeft de
van 2003 besproken en goedgekeurd. avond ons ongeveer 2 500 EUR opgeDaarna werden de activiteiten van het bracht; onder meer dankzij het feit
werkjaar 2004 voorgesteld, waaronder dat Seicento volledig belangeloos heeft
het nieuwe project Costesti van Mar- opgetreden. Met de opbrengst van
leen Bourgeais die ook op de vergade- dit concert kunnen we gedurende 10
ring aanwezig was en waar u verder in maanden het loon van een leerkracht
deze nieuwsbrief kan over lezen.
betalen in het kinderziekenhuis te Boekarest.
Dank u!
De begroting van 2004 werd besproken en goedgekeurd.

Alleen jammer dat Jubilate het voorproMarleen Bourgeais werd als nieuw lid gramma niet heeft kunnen verzorgen:
opgenomen tot de Algemene Vergade- een week voor de uitvoering noteerring van vzw NONA. Jan Milh werd als de koorleidster Mimi de Wilde zoveel
nieuwe beheerder opgenomen in de afzeggingen van de zangertjes, dat ze
beheerraad.
Carl Spriet wijselijk oordeelde om forfait te geven.
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Op zending naar Roemenië van 18 tot 30 mei 2004

Na een drukke eerste week nemen
we enkele dagen ontspanning in het
landelijke Costesti, ten huize van Marleen en Michi Georgescu-Bourgeais in
het aangename gezelschap van Moeke,
een kranige Vlaamse negentiger.
We bezoeken het plaatselijke dispensarium en hebben een gesprek met Dr.
Marcel.
Het dispensarium heeft drie artsen en
een tandarts en heeft een enveloppenfinanciering waar alles moet van betaald
worden. Deze is absoluut ontoereikend
zodat elementaire basisgeneeskundige
noden onbeantwoord blijven.

Na een comfortabele vlucht met
TAROM worden we aan de luchthaven
afgehaald door Dr. Dan Catana en
warm onthaald ten huize van Dorothea
en Valentin Balaceanu, ons gastgezin.

Beheerders en directie van het ziekenhuis en een vertegenwoordiger van het
beleid voeren het woord. Dr. Constanta
Pick, anesthesist, is zo vriendelijk als
fluistertolk te fungeren.

‘s Anderendaags bezoeken we het kin- De inspanningen van Dr. Dan Catana
derziekenhuis waar we Anisoara druk om internationale contacten te leggen
bezig zien in de speelkamer. Dr. Dan worden publiek geprezen. Het project
stelt ons voor aan Zuster Petra, een ziekenhuisschool wordt aangekondigd
Roemeense verpleegkundige, aange- en de steun van NONA wordt erg
steld om de projecten, betaald door de gewaardeerd. Na de academische zitIerse organisatie “Help us dry tears”, in ting is er een oecumenische viering
Roemenië op te volgen.
in de hall van het revalidatiecentrum,
gevolgd door een “walking dinner’.
Zij werkt dan ook nauw samen met de
verantwoordelijken voor de realisatie We ontmoeten er o.m. Dhr. Cobsaru,
van het ziekenhuisschoolgebouw.
directeur Caritas Roemenië en herinneren hem aan de afspraak voor een
We bezoeken de plaats waar de grondoverleg ’s anderendaags. We hebben
vesten van het gebouw reeds te zien
een lang gesprek met Veronica Apostol,
zijn op het terrein van het ziekenhuis,
psychologe van het revalidatiecentrum,
gelegen een eindje links van het revalidie we eerder reeds test- en theradatiecentrum.
piemateriaal bezorgden. Ze beschikt
Op hemelvaartdag bezoeken we het absoluut niet over het nodige basismaklooster in Popesti-Leorden, dicht bij teriaal om op verantwoorde wijze te
Boekarest.
onderzoeken en te begeleiden en de
vorderingen bij de kinderen te kunnen
Het gebouwencomplex dateert van
evalueren. We beloven haar vraag aan
1994 en is gefinancierd door Vlaamde vzw NONA voor te leggen.
se giften via E.H. Vanderlinden en
Dr. Lampaert (resp. medepastoor en Vrijdag worden we ontvangen in de
huisarts in Lovendegem een tiental jaar vergaderzaal van Caritas door De heren
geleden). Het bestaat uit een kerk, een Cobsaru en Cescu en bespreken er
wooncomplex voor de zusters, een kin- ondermeer de goederentransporten uit
deropvangdienst en een rust- en ver- Vlaanderen en de loonadministratie
zorgingstehuis, gebouwd en georgani- voor het personeel, tewerkgesteld door
seerd naar Vlaams model. Aangezien NONA. We maken goede afspraken en
de laatste jaren de giften verminderen, worden dus nog betere vrienden.
wordt het steeds moeilijker de meest
armen als bewoner op te nemen.
Tegen de middag worden we door Zr.
Petra naar Budimex gebracht, waar we
verwacht worden op de academische
zitting naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van het kinderziekenhuis
Marie Curie.

Een aantal preventieprojecten (bloedarmoede bij kinderen, zwangerschapsbegeleiding) worden door het ministerie
betaald.
Er is nog veel rachitis t.g.v. vitamine D
tekort. De medicatie is zeer duur. Er
is grote vraag naar medicatie tegen
hart- en vaataandoeningen, reuma,
maag- en darmzweren en chronisch
obstructieve bronchitis. Op het verlanglijstje voor materiaal staan: instrumenten voor bloed- en urineonderzoek,
voor hartonderzoek, een set voor kleine chirurgie, een oorkijker, sterilisator,
onderzoekstafel, bureau, fichekasten,
wegwerpmateriaal…
We beloven deze verlanglijst aan de
raad van bestuur voor te leggen.
In de hoop op een snel weerzien, nemen
we zondagochtend vroeg afscheid en
nemen de bus van 5.40 uur naar Boekarest in het gezelschap van Michi die
een aantal boodschappen moet doen
in de hoofdstad.
We zijn opnieuw in het kinderziekenhuis en maken kennis met Camelia,
een leerkracht van wie het loon door
NONA wordt gefinancierd voor een
periode van drie jaar. Ze werkt met
kinderen die lange tijd gehospitaliseerd
zijn vooral bij kankerpatiëntjes, kinderen met orthopedische letsels, nier- en
suikerzieke kinderen.
Ze neemt kinderen van niveau eerste tot
achtste leerjaar De kleintjes leren reke-
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nen, lezen en schrijven. Met de grotere
kinderen werkt ze op wiskunde, aardrijkskunde geschiedenis, Roemeens.

de heer Frederik Develter, eerste secre- zijn rekening zouden terechtkomen en
taris.
eiste een engagement van NONA om
de kosten van water en elektriciteit in
We geven uitleg over doel en werking
last te nemen. Uiteindelijk moet onze
Ze heeft een tekort aan leerboeken. Ze van NONA en beloven de nieuwsbrief
vastberadenheid om dit project uit de
brengt materiaal mee van thuis en van te bezorgen. Hij juicht ons project toe
grond te stampen indruk gemaakt hebde scholen waar ze vroeger werkte. en belooft steun waar hij kan.
ben, want na meer dan een jaar palaSchriften, papier en potloden komen Op de laatste zaterdagochtend gaan veren, is de directie toch gezwicht en
van de NONA-reserve.
we naar een herdenkingsviering voor heeft ze groen licht gegeven om de
Ze toont ons de schriftjes, de verbe- Nona Catana, dochter van Dr. Dan, werken te starten.
teringen, haar agenda, de individu- in de Grieks-katholieke kerk op de Ook de keuze van het ontwerp is niet
ele observaties van de kinderen. Op begraafplaats.
over een leien dakje gegaan. In deze
basis hiervan hebben we de indruk dat De laatste dag van ons verblijf bezoe- discussie was NONA evenwel toeschouze behoorlijk werk levert ondanks de ken we, samen met gastvrouw Doro- wer, vermits het gebouwtje volledig
beperkte middelen.
thea, onze opvoedster Anisoara en haar bekostigd wordt door een Ierse congreDonderdag is een drukke dag: ver- vriend Emil de stad en genieten van een gatie “Help us dry tears” – NONA komt
gadering bouwcommissie, selectie 2 mooie tentoonstelling van Roemeense tussen in de uitrusting, de werkingsleerkrachten, bezoek aan monasterium expressionisten en impressionisten in kosten en het loon van de leerkrachten.
het koninklijk paleis.
Er werd geopteerd voor een houten
St-Jean, diner in restaurant Pescarus.
De vergadering heeft plaats rond de We nemen afscheid zondagmorgen.
grote tafel in de speeltuin in aan- De taxi brengt ons naar Otopeni waar
wezigheid van Dan Catana, Zr. Petra, de Boeing ons opwacht voor een aandrie medewerkers van Tucrom, archi- gename vlucht naar Brussel.
tect Chis, aannemer Coca, Camelia, de Hilde Baekelandt & Marc Claeys
nieuwe kandidaat-leerkrachten, Hilde
en Marc. Alle kleine en grote problemen van het bouwproject “zieken- Ziekenhuisschooltje “Sfânta Faushuisschool” komen aan bod. “Help tina” krijgt stilaan vorm
us dry tears” financiert het gebouw
met 80.000. NONA zal de kosten van
elektriciteit en water betalen. De kosconstructie inclusief torentje in typische
ten voor verwarming worden gedrabouwtrant van Maramures, een landgen door het ziekenhuis. NONA neemt
streek in het noorden van Roemenië
tevens de loonlast van twee leerkrachvlak tegen de grens met Oekraïne.
ten op zich. Camelia zal voltijds onderDe werken verlopen behoorlijk en we
wijs geven aan een twintig- tot vijfenmogen stellen dat de ruwbouw zo
twintigtal kinderen van eerste tot en
goed als af is op het torentje na. De
met het vierde leerjaar. Valeria Budàu
bouw van het torentje heeft evenwel
en Liliana Simion zullen elk halftijds
vertraging opgelopen doordat de aaninstaan voor Roemeens, Frans, geschienemer uitgerekend op deze plaats 2
denis, aardrijkskunde, wiskunde, scheiondergrondse
reservoirs heeft gevonkunde, natuurkunde, technologische De werken voor de bouw van het zieden
die
op
geen
enkel plan vermeld
kenhuisschooltje in het kinderhospitaal
en artistieke opvoeding.
waren.
Bij
nader
inzien
bleken deze
Marie Curie te Boekarest zijn dan toch
Dezelfde avond rijden we met de archi- eindelijk gestart in het voorjaar. Het reservoirs afkomstig van 2 spoorwatecten Chis en Crainic naar een bouw- heeft veel voeten in de aarde gehad gens; hoe zij daar terecht zijn gekomen,
realisatie van hen: het monasterium van om de directie van het hospitaal te is een raadsel, vermoedelijk heeft de
de congregatie St Jean. Het is een mooi overtuigen van het nut van dit initiatief. aannemer Budimex deze tanks gebruikt
gebouw met gelegenheid tot logement. Bovendien was voornamelijk de finan- bij de bouw van het hospitaal. DergeDe monniken zijn semi actief/contem- cieel directeur bezorgd dat de kosten lijke verrassingen zijn enkel in Roemenië
platief. Ze bekommeren zich ondermeer voor de exploitatie van het schooltje op mogelijk!
om de straatkinderen.
Volgens de huidige vooruitzichten zal
de school tegen het einde van het jaar
’s Avonds eten we samen met de Roein gebruik kunnen genomen worden.
meense vrijwilligers van Tucrom, een
Dit heeft onze vzw er evenwel niet
zustermaatschappij van het Belgische
van weerhouden reeds een drietal leerTucrail, belast met de renovatie van
krachten aan te werven die in afwacheen spoorwegtraject. De experten van
ting les geven in de ziekenhuiskamers;
Tucrom zetten zich belangeloos in voor
het zijn Kamelia, Valeria en Liliana.
de bouw van de ziekenhuisschool.
Voor de naam van het schooltje liet
Dan Catana zijn zinnen vallen op Sfanta
Faustina, de Poolse zuster Maria Faus-

Op vrijdag 28 mei hebben we een
afspraak op de Belgische ambassade.
We worden vriendelijk ontvangen door
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tina Kowalska, die leefde van 1905 tot
1938 en in 1993 heilig werd verklaard.
Deze keuze hoeft ons niet te verbazen:
het kinderhospitaal werd immers 20
jaar geleden met Pools geld gebouwd
door de Poolse aannemer Budimex
– het hospitaal is door de inwoners van
Boekarest overigens nog steeds gekend
onder deze naam.
Wij zoeken:
– mechanische schrijfmachines in
goede staat en linten
– scholen, serviceclubs, organisaties… die een actie willen doen voor
NONA
– medicatie die minstens nog een jaar
geldig is vóór vervaldatum
– Testmateriaal voor psychodiagnostiek bij kinderen (WISC, RAVEN, ontwikkelingsschalen…
– Didactisch materiaal, audiovisueel
materiaal, schoolgerief
Duizend harten en bananen

Kinderen en vrouwen eerst!
Nee, we zitten niet op een zinkend schip
maar we roeien verder met enthousiaste vrijwilligers in Costesti, een klein
dorp in de omgeving van Rimnicu
Vilcea. Daar startte Marlene Bourgeais
deze zomer met vakantiewerking voor
de kinderen van het dorp. Zij doet dit
samen met twee jonge vrouwen Ionela
en Mihaela die hieronder een eerste
impressie geven van hun activiteiten:

‘Een zomer om nooit meer te vergeten…’

Het plattelandsleven is voor een kind
In Pietreni, een klein dorpje aan de
vaak monotoon en zonder inhoud tijdens
voet van de Karpaten komen 25 kleude lange zomervakantie. Dankzij de stichters naar school. Op zich is daar niets
ting NONA en het project van Marlene
bijzonders aan, ware het niet dat die
Bourgeais wordt dit jaar de stilte en de
kinderen dagelijks honger hebben en
saaiheid van het dorp doorbroken door
in een klasje zitten zonder speelgoed,
joelende en spelende kinderen.
didactisch materiaal, of prenten aan
Wij hebben drie groepen kinderen verde muur.
deeld in drie leeftijdscategorieën en tijNONA zou deze kinderen graag één
dens zes opeenvolgende weken worden
banaan per week geven. Dit betekent
er voor elke groep spelen georganiseerd.
30 bananen per kind of ongeveer 5 kg
wat een totaal is van slechts 5 luttele In het begin hadden we veel emoties
EURO per kind voor een heel schooljaar. omdat wij tegenkanting kregen van een
aantal ouders die het een raar idee vonWij zoeken minstens duizend harten
den om hun kleintjes te laten deelnemen
voor duizend bananen om wat voedsel
aan spelen georganiseerd door volwasen blijheid te brengen in het kleutersenen. Daarop zijn wij van deur tot deur
schooltje van Pietreni.
gegaan om aan elkeen uit te leggen wat
onze bedoeling was. Wij hebben gelukkig ook ouders gevonden die wel wilden
meewerken en zo hebben wij beetje bij
Steun onze bananenactie!
beetje per groep vijf kinderen kunnen
samenbrengen om de spelen op te starStort een bedrag op bankrekening
ten. Na de eerst week waren de kinderen
751-2003188-81, Nona-De Pinte
ongelooflijk enthousiast en hebben zij aan
met vermelding 1000 harten en
ieder die het wou horen verteld wat ze
bananen. NONA dankt u duizendhadden gedaan. Deze goede publiciteit,
maal!!
Nona was merkbaar aanwezig op
de jaarlijkse Pintse kermisbraderie
op 12 september.
De actie “duizend harten en bananen” leverde ons op de braderie een
grote tros op van 1881 bananen.
Dank aan de milde schenkers!

waarop wij ook stiekem hadden gehoopt,
heeft onze recrutering aanzienlijk verlicht.
Dankzij de kinderen krijgen we nu automatisch per speelgroep nieuwe kinderen
bij. Ook de ouders zoeken ons op met de
vraag hun kinderen te laten meespelen.
Wij zijn zeer trots en dankbaar dat wij
de pioniers mogen zijn op dit vlak in
ons dorp en proberen dan ook zoveel
mogelijk te leren van onze mentor hier,
Marlene Bourgeais.
Deze zomer wordt een zomer om nooit
te vergeten zowel voor mijn zus Mihaela, Marlene, de kinderen van Costesti
en ikzelf. Jullie hebben ze hoop gegeven op een betere toekomst door hen
de kans te geven om iets te leren uit
hun spelen, buiten de schoolcontext.
Een begin is gemaakt en we kijken
de toekomst hoopvol tegemoet. Wij
danken jullie om het geschonken vertrouwen.
Ionela Istocescu, Mihaela Murgu en
Marlene Bourgeais
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vzw NONA
Hilde Baekelandt, Marlene Bourgeais, Marc Claeys, Christine Declercq, Johan Demets,
Pol Dermaux, Mimi De Wilde, Annelies Geeraerts, Luc Henau, Fons Jordens, Simonne
Lefebvre, Peggy Meiresonne, Jan Milh, Carl Spriet, Gilbert Strumane, Rita Vandenborre.
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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