
1

NIEUWSBRIEF 7 – december 2004 

Voorwoord
Op het ogenblik dat u deze nieuws-
brief leest heeft Roemenië een 
nieuwe president. Trajan Base-
scu, de burgemeester van Boeka-
rest, won in de tweede ronde van 
Adrian Nastase, de premier en 
gedoodverfde opvolger van hui-
dig president Ion Illiescu.

Hiermee wordt wellicht een 
belangrijke stap gezet naar een 
meer open (lees: minder corrupte) 
politiek die Roemenië op de spo-
ren zet om in 2007 toe te reden tot 
de Europese Gemeenschap. 

Ondanks beloftes, verwachtingen 
en ondersteuning na de revolu-
tie in 1989, bleef Roemenië in de 
jaren negentig aanmodderen met 
een sterk verouderde eco-
nomie en een hoge werk-
loosheid.

Ik hoop dat de verkie-
zingen mogen leiden 
tot een politiek beleid en 
klimaat waarin de Roemeense 
mens meer tot zijn recht mag 
komen en deelgenoot worden van 
een welzijnsmaatschappij.

Misschien zal het verlangen van 
het Roemeense volk om in 2007 
EU-burger te worden een stimu-
lans hiertoe zijn.

Nona wil door actieve participa-
tie aan solidariteit met Roemenië 
haar steentje bijdragen tot een 
betere wereld.

Dank voor uw interesse, morele 
en financiële steun!

Marc Claeys
voorzitter ad interim

telkens 
ter gelegenheid 
van de acties georganiseerd door de 
Gemeentelijke en daarna de Vrije Basis-
school ten voordele van de vzw NONA, 
waar ze de kinderen een paar Roe-
meense liederen aangeleerd heeft. Het 
zal ons dan ook een groot genoegen 
doen haar opnieuw in De Pinte te kun-
nen terugzien.

Duizend harten en bananen

Ons bananenproject werd een succes. 
De kinderen van Pietreni krijgen sinds 
het begin van het schooljaar wekelijks 
een banaan. We kunnen hen dit extra 
smakelijk voedsel bieden gedurende 
enkele jaren, dankzij jullie milde steun.

De opbrengst was 753,70 euro!

Ter plaatse aangekocht, zo steunen we 
de plaatselijke winkeliers!

Vierde benefietconcert 
van NONA 
op 12 maart 2005

Voor de vierde editie van 
het jaarlijkse benefietcon-
cert heeft NONA haar oor 
(!) laten vallen op een koor 
buiten de provinciegrenzen. Ditmaal zal 
het Leuvens Vokaal Ensemble Pro Arte 
op 12 maart 2005 in de traditie van de 
vorige jaargangen een concert brengen 
met kwaliteitsvolle koormuziek.

Het Leuvens Vokaal Ensemble Pro Arte 
werd 30 jaar geleden opgericht en 
beoogt kwalitatieve a-capella muziek in 
een breed gevarieerd muzikaal gamma, 
van Renaissance over Bach, Händel, 
Schubert naar hedendaagse componis-
ten als Poulenc.

Recentelijk luisterde het jubilerende 
koor de Artiestenmis op in de Caro-
lus-Borromeuskerk te Antwerpen. Het 
lenteconcert voor het Davidsfonds in 
de St.-Gorgoniuskerk te Hoegaarden 
op 24 april 2004 is te beluisteren op 
de website van het koor: www.leuven.

be/lveproarte. 

Sedert oktober 1997 oefent het 
Leuvens Vokaal Ensem-
ble Pro Arte onder de 
kundige leiding van Lili-
ana Duma. 

Liliana Duma werd 
geboren te Gura-Humor-

ului in Roemenië. In het 
conservatorium “George Enescu” te 
IASI promoveerde ze in vier speciali-
teiten: koordirectie, muziekpedago-
gie, lerares altviool en piano. Sinds 
oktober 1996 verblijft zij in ons land 
en behaalde er in 2000 als eerste 
vrouwelijke kandidate de meester-
graad orkestdirectie bij Edmond Save-
niers aan het Lemmensinstituut te 
Leuven en in 2003 de meestergraad 
altviool bij Marc Tooten. In 2004 spe-
cialiseerde zij er zich voor kamermu-
ziek eveneens bij Marc Tooten. 

Liliana Duma hebben we reeds twee 
maal in De Pinte kunnen begroeten, nl. 
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Geef dromen een kanslaat optimisme het doemdenken stuiten
laat hoop kiemen tot welzijn!Dat wensen we U van harte voor 2005!



Opdienen

De soep gloeiend heet opdienen samen 
met de kippenboutjes. Het groene 
pepertje eten samen met de soep!

Tocana ca la Abrud - Stoofpotje 
van Abrud

Benodigdheden

100 g vetstof, 800 g varkensvlees, 
400 g ui, 200 g mosterd, 200 g bruine 
vleesjus, 100 g look, zout, paprikapoe-
der, 400 g zure room.

Bereiding

Het varkensvlees afbakken, ui bijvoe-
gen en goed laten kleuren. Mosterd 
toevoegen, samen met de vleesjus en 
de look. Kruiden met zout en papri-
kapoeder. Laat garen op zacht vuur. 

OPGELET voor aanbranden!

Opdienen

Net voor het opdienen de zure 
room toevoegen en niet meer 

laten koken.

Hilde op werkbezoek in Boekarest 
en Costesti

Op zaterdag 23 oktober vertrok ik voor 
een 14-daags (werk)bezoek naar Boe-
karest en Costesti-Pietreni.

Mijn agenda was goed gevuld en ik 
heb dan ook getracht alle punten zo 
goed mogelijk af te handelen.

Op maandag trok ik naar Caritas Boe-
karest om de contracten op te halen 
van de twee nieuwe leerkrachten, Vale-
ria en Liliana en van de nieuwe opvoed-
ster, Daniela. Juf Valeria staat in voor de 

Roemeense, Franse en Engelse lessen, 
terwijl Juf Liliana wiskunde, fysica en 
technologische opvoeding geeft. Voor 
de speelkamer was NONA genood-
zaakt een nieuwe kracht, Daniela, aan 
te werven. Zij vervangt Anisoara die, 
na ruim 3 jaar samenwerking, nu vol-
tijds werkt als verpleegkundige voor Dr. 
Padure in het revalidatiecentrum.

’s Middags kreeg ik telefonisch bericht 
van Caritas i.v.m. het transport. Dhr. 
Gaby Sescu had er problemen mee 
dat meerdere hulpgoederen bestemd 
waren voor Costesti-Pietreni daar dit 
niet vermeld was in de schenkingsbrief. 
Na een onderhoud met hen kwamen 
we dan toch tot een akkoord: het 
didactisch materiaal was voor Costesti-
Pietreni en de uitrusting van het zie-
kenhuisschooltje wordt, volgens reeds 
vroeger gemaakte afspraken, gedeelte-
lijk gefinancierd door NONA.

De volgende morgen zijn de men-
sen van Costesti, samen met Marlene 
Bourgeais, de hulpgoederen komen 
ophalen.

EIND GOED, AL GOED !

Op woensdag had ik een onderhoud 
met de drie leerkrachten, Kamelia, Lilia-
na en Valeria, en de opvoedster Daniela. 
Het eerste contact verliep vrij vlot, ze 
vormen m.i. een zeer hecht team.

Daniela heeft een goede kijk op de 
noden van de speelkamer: ze maakte 
namelijk de opmerking dat voor de 
regelmatig gehospitaliseerde kinderen 
het speelgoed – dat nu reeds geduren-
de 4 jaar hetzelfde is – saai wordt. We 
maakten een afspraak om de volgende 
dag nieuw speelgoed aan te schaffen.

De leerkrachten gaven me wat meer 
uitleg over hun werkmethode: ze wer-
ken of met de handboeken die de kin-
deren op hun eigen school gebruiken 
of, indien nodig, met de boeken die 
zij zelf hebben aangeschaft. Als de 
kinderen het ziekenhuis verlaten, wordt 
alles doorgespeeld naar hun respec-
tieve scholen. Valeria merkte op dat ze 
niet alleen les geven maar ook dikwijls 
als psychologen fungeren.

Ook Anisoara heb ik nog eens opge-
zocht. Ondanks het feit dat ze nu 
volgens haar diploma werkt, is ze wat 
ontgoocheld in haar nieuwe job.

In de late namiddag was er een ver-
gadering voorzien op de werf van de 
school; hierbij waren 2 zusters van de 
Ierse congregatie “Help us dry tears”, 
de aannemer dhr. Coca, Dan Catana 
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Derde Roemeens eetfestijn vraagt 
om herhaling

Niets dan tevreden gezichten zagen we 
na afloop van het Roemeens etentje 
van 7 november: de meer dan 200 gas-
ten waren opgetogen over het menu, 
de drank, de muzikale omlijsting, de 
bediening, … kortom: de organisato-
ren kunnen zich al in stilte voorbereiden 
voor de volgende editie volgend jaar. 
Nieuw was dat het menu uit 2 gangen 
bestond, nl. gevogeltesoep met een 
kippenboutje en een stoofpotje met 
frieten en ratatouille. Voor wie het 
menu thuis nog eens wil uitproberen, 
publiceren we hierbij graag het recept 
(zie kaderstuk). Smakelijk!

Supa de pasare - Heldere 
kippensoep

Benodigdheden

8 kippenboutjes (onder-
kant), 3 l water, 50 g 
smout, 500 g ui, 500 g 
selder, 500 g wortelen, peterse-
liestengels, jeneverbessen, laurier, zout, 
peper, groen pepertje (pigment).

Bereiding

De kippenboutjes opzetten in KOUD 
water en gedurende 30 min zachtjes 
laten gaar worden. Regelmatig afschui-
men! Ondertussen de groenten reini-
gen en in blokjes snijden (brunoise). 
Smout laten smelten. De groenten erin 
aanstoven (niet kleuren), peterselies-
tengels, jeneverbessen, laurierblaadje 
aan toevoegen. Overgieten met de 
gezeefde bouillon. Deze mengeling 
zachtjes laten gaar worden, afsmaken 
met zout en peper.



In elke klas staat een houtkachel, de 
gemeente zorgt voor het brandhout, 
onvoldoende echter om de strenge 
winter door te komen. De directrice van 
de hoofdschool van Costesti vraagt aan 
de ouders om hout te geven. Het is een 
feit dat kinderen van ouders die vol-
doen aan haar wens, bevoordeeld wor-
den door bepaalde leerkrachten. Het 
gevolg van deze situatie is dat er een 
gevoel van frustratie en oneerlijkheid 
de bovenhand krijgt bij de leerlingen 
uit arme gezinnen. Het sanitair bevindt 
zich in erbarmelijke toestand, de kinde-
ren moeten buiten gaan en het toilet is 
gewoon een gat in de vloer.

De staat heeft alle scholen verplicht 
om in elke klas een waterreservoir 
met kraantje te plaatsen. De overheid 
betaalt die aanschaf NIET, de school 
heeft de middelen niet en ze kan 
het niet verhalen op de ouders van 
de leerlingen, aangezien die te arm 
zijn. NONA heeft de 2 waterreservoirs 
bekostigd (kostprijs 15 euro).

Naar aanleiding 
van onze bana-
nenactie krijgen 
de kinderen elke 
woensdag een 
banaan. Dit is 
een enorm suc-
ces, op de bana-
nendag is de aanwe-
zigheid van de leerlingen gegarandeerd 
en er is tevens een grote dankbaarheid 
vanwege de ouders. Juf Mimi en haar 
collega bedanken in naam van de kinde-
ren alle NONA-schenkers.

Ook het dispensarium van Pietreni (op 
6 km van Costesti) kreeg onze aan-
dacht. Dr. Marcel van het hoofddis-
pensarium van Costesti houdt hier één 
maal per week spreekuur. De dokters 
en de verpleegsters zouden hier graag 
meer consultaties houden maar door 
de lamentabele toestand van dit 20 jaar 
oude gebouwtje is dit echter onmoge-
lijk. Noch in Costesti noch in Pietreni 
kunnen er bloedonderzoeken gebeu-
ren, alle bloedstalen worden doorge-
stuurd naar Horezu en daar wachten ze 
4 à 5 dagen om de testen uit te voeren, 
met alle gevolgen van dien.

Er heeft ook een evaluatievergadering 
i.v.m. de vakantiewerking plaats gehad. 
Het was een zeer geslaagd initiatief 
waaraan ruim 50 kinderen, verdeeld 
in 3 groepen, gedurende 6 weken (3 
dagen per week) hebben deelgeno-
men. Door het mooie weer konden alle 
activiteiten buiten plaats vinden. De 
verantwoordelijken, Ionela, Mihaela en 
Marlene zorgden voor veel afwisseling 
in de spelen: zang, grote wandelin-
gen, bosspel, traditionele spelen, gezel-
schapsspelen……. 
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en ikzelf aanwezig. Momenteel wordt 
er 6 dagen op 7 gewerkt aan het scho-
lencomplex aangezien de werken enige 
vertraging hebben opgelopen door 2 
ondergrondse reservoirs die moesten 
verwijderd worden.

De volgende dag heb ik dan samen 
met Kamelia en Liliana de patiëntjes 
bezocht die ze onderwijzen. Ze onder-
richten gemiddeld een 30-tal patiëntjes, 
al hun leerlingen kregen een kleine ver-
rassing nl. een balpen.

Op maandag 1 november kwam Mar-
lene me ophalen en vertrokken we 
richting Costesti.

De volgende dag bezochten we, samen 
met de kleuterjuf juf Mimi, het bana-
nenschooltje in Pietreni. We werden 
verwelkomd door de onderwijzer van 
de lagere school (hij geeft les aan de 
kinderen van het eerste tot en met het 
vierde leerjaar). De man heeft 33 jaar 
ervaring en verdient een schamele 150 
euro per maand. De eerste ontmoe-
ting met het schooltje was voor mij 
een ware ontnuchtering. De kleuterklas 
geeft een troosteloze, sombere doch 
zeer nette indruk. Een likje verf zou hier 
wel goed kunnen gebruikt worden, de 
bankjes zijn dringend aan herstelling 
toe, didactisch materiaal is ook zeer 
schaars. Al het materiaal moet door de 
juf betaald worden; als je weet dat ze, 
met 15 jaar ervaring, een maandloon 
ontvangt van 100 euro, moet je verder 
geen vragen meer stellen. Speelgoed 
is er praktisch niet, ze is dan ook zeer 
opgetogen met onze blokken, puzzels 
en spelletjes. Ook in de lagere school 
laat het didactisch materiaal veel te 
wensen over, hier is uitbreiding en 
modernisering een must.

Naar aanleiding 
van onze bana-
nenactie krijgen 

nendag is de aanwe-



In 2005 zou de vakantiewerking uitge-
breid worden met taallessen Engels en 
Frans, zwemlessen en leren rijden op een 
fiets (in Roemenië is dit geen evidentie!). 
De taallessen zouden doorgaan vanaf 
15 augustus, voor de Franse lessen zal 
een Belgische licentiate instaan, voor de 
Engelse een Roemeense universiteitsstu-
dente. Voor de zwemlessen zal Marlene 
informatie inwinnen in Horezu, daar 
bevindt zich een openluchtzwembad; ze 
zal nagaan of er eventueel reservatiemo-
gelijkheden zijn.

Marlene bekommert zich niet enkel over 
het lot van de kinderen, maar ze is ook 
zeer begaan met hun moeders. Zo heeft 
ze de organisatie AFI opgericht (AFI staat 
voor ASOCIATIA FEMEILOR INDEPEN-
DENTE). De vereniging telt momenteel 
een tiental vaste leden, een kerngroep. 
De maandelijkse bijeenkomsten grijpen 
plaats elke eerste zondag, het zijn the-
magespreksavonden met een uiteen-
zetting door een spreker, gevolgd door 
een discussie. In 2005 zou ze alvast 2 
gespreksavonden organiseren voor alle 
dorpelingen: een avond over hygiëne en 
een avond over eetgewoonten en sui-
kerziekte bij kinderen. NONA kan derge-
lijke initiatieven enkel maar toejuichen.

In de zomer 2005 zullen er monitrices 
van Costesti naar Boekarest gaan om 
daar te werken met de kinderen van 
het ziekenhuis en om de nodige erva-
ringen op te doen.

Hilde Milh – Baekelandt
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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

Kinderen van Costesti leren fietsen

Je houdt het bijna niet voor mogelijk, 
maar de meerderheid van de kinde-
ren in de dorpen kunnen niet fietsen, 
gewoon omdat hun ouders te arm 
zijn om voor hun kinderen een fiets te 
kopen. Daarom wil Marlene Bourgeais 
de kinderen eerst aan een fiets helpen 
om ze daarna te leren rijden. Deze fiet-
sen kunnen zowel tweedehands maar 
in goede staat zijn als nieuw. Aange-
zien in Costesti vrijwel niemand een 
fiets bezit, zijn fietsen van alle grootte 
welkom. Let wel: de fietsen zullen 
eigendom blijven van de vzw NONA en 
zullen enkel worden uitgeleend. 

Ook hiervoor kan u contact opnemen 
met Marlene (tel. 09 224 10 33) of 
Hilde (tel. 09 282 85 78).

Giften voor bovenstaande initiatieven 
en het nog steeds lopende bananen-
project kunnen gestort worden op 
het rekeningnummer van NONA: 751-
2003188-81, met vermelding “projec-
ten Costesti”.

Nieuwe initiatieven in 2005 te Cos-
testi!

Dringend zwemgerief gevraagd!

Zoals u kunt lezen in het reisverslag, 
zullen de kinderen van Costesti vol-
gend jaar zwemlessen kunnen volgen. 
Probleem is evenwel dat deze kinderen 
geen zwemgerief bezitten, zoals bad-
pakjes, zwembandjes, zwemplankjes, 
enz… Wie Marlene (en de kinderen) 
hierbij kan helpen, neemt best contact 
op met Marlene Bourgeais, tel. 09 224 
10 33 of Hilde Milh – Baekelandt, tel. 
09 282 85 78.

Hilde Baekelandt, Marlene Bourgeais, Marc Claeys, Christine Declercq, Johan Demets, 
Pol Dermaux, Mimi De Wilde, Annelies Geeraerts, Luc Henau, Fons Jordens, Simonne 

Goederen voor RoemeniëOmwille van de aanzienlijke 
transportkosten en het gebrek 
aan stockageruimte voor de 
hulpgoederen vragen we om 
eerst contact op te nemen met 
het Nona-secretariaat op het nr. 
09 282 85 78.


