
Voorwoord 
 
Roemenië wordt geteisterd 
door hevige regenval en overstromingen. 
Meer nieuws komt momenteel niet in de 
media. 
Het Roemeense volk verlangt naar een 
toetreding tot de Europese Unie, doch 
worstelt met c orruptie, bureauc ratie, wan-
trouwen en armoede. 
Met ons hopen velen dat Roemenië uit 
deze vicieuze c irkel geraakt. 
Onze steun is een hulp: materieel en mo-
reel. 
Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte en 
zal ongetwijfeld een stimulans zijn  voor 
uw betrokkenheid en steun. 
In naam van de onrechtvaardige armoede 
in een Europees land op slec hts 2000 km 
hier vandaan. 
 
Marc  Claeys 
Voorzitter 

Vierde NONA-benefietconcert  

Het vierde benefietconcert van 
NONA heeft plaats gevonden op 12 
maart 2005.   
Het Leuvens Vokaal Ensemble Pro 

Arte onder de leiding van de Roe-
meense Liliana Duma bracht een 
gevarieerd programma met liederen 
uit de verschillende windstreken 
van Europa.  In het eers te gedeelte 
lag de klemtoon op de Roemeense 
en Byzantijnse traditie: zo waren er 
liederen geprogrammeerd van Bort-
njanski, Ghiulamila, Musicescu, Ke-
drov en Chirescu, afgewisseld met 
meer westerse klanken afkomstig 
van Rameau, Sibelius  en onze eigen 
Van Nuffel. Het eers te gedeelte 
werd afgesloten met 2  uittreksels 
uit het Gloria van Vivaldi. In het 

tweede gedeelte pakte het koor uit 
met een bloemlezing uit een aantal 
meer gekende werken, zoals  het 
requiem van Fauré en dat van Mo-
zart. Tussendoor bracht dirigente 
Liliana Duma een gesmaakt solo-
stuk voor altviool, nl. een ballade 
van de Roemeense toondichter Po-
rumbescu. 

Volgend jaar viert NONA haar eer-
ste lustrum –  de vzw werd over de 
doopvont gehouden op de memora-
bele 11 september 2001.  Om deze 
gebeurtenis  te vieren wordt ge-
dacht aan een nieuwe formule; we 
houden u op de hoogte. 
 

Op pelgrimstocht naar Santiago 

de Compostela voor de vzw 

NONA 

Op 25 april zijn Leon en Jacqueline 
Vercammen - De Meyer vertrokken 
voor een 30-daagse voettocht van 
724 km van Saint-Jean-Pied-de-
Port aan de voet van de Pyreneeën 
naar Santiago de Compostela. 
Leon en Jacqueline zijn niet aan 

hun proefs tuk: in 2000 s tapten ze 
1 .400 km met pak en zak van Le 
Puy-en-Velay naar C ompostela en 
in 2003 legden ze ten voordele van 
Kom op tegen kanker te voet de 
600 km af die De Pinte van Otto-
schwanden (Freiamt) scheiden. 
Om deze zware tocht een zinvolle 
betekenis  te geven, hebben Leon 
en Jacqueline bes loten sponsorgeld 
te verzamelen en dit vervolgens te 
schenken aan onze vzw.  Zo heb-
ben heel wat sympathisanten 
steunkaarten van 2  euro gekocht, 
die elk goed waren voor 1  km. 

De totale opbrengst bedroeg 
1 .510 euro, wat goed is  voor 
755 km.  Het doel is dus bereikt, 
want met dit bedrag werd de vol-
ledige tocht gesponsord. 

De vzw dankt Leon en Jacqueline 
voor dit zinvolle initiatief, dat op-
nieuw een s teuntje in de rug bete-
kent voor de projecten van onze 
vereniging.  Een woordje van dank 
eveneens  voor de talrijke sponsors , 
die hun duit in het zakje hebben 
gelegd en alzo bijgedragen hebben 
tot het welslagen van deze ac tie. 

 

De provincie Oost-Vlaanderen 

steunt 

De provincie Oost-
Vlaanderen subsidi-
eert onze werking 
met een bedrag van 
8 .500 euro voor 2004. Nona dankt 
gedeputeerde Van Der Meiren en 
zijn ploeg voor de inspanningen. 
Ook voor 2005 is  een aanvraag in-
gediend bij de provincie. 
Jan Milh en Johan Demets  stelden 
het dossier op. We duimen en kij-
ken uit! 
Meer hierover in de volgende 
nieuwsbrief. 
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4de Roemeens eetfestijn op  zondag 6 november 2005 Het is  weer zover!  Liefhebbers  van exotische gerechten kunnen weer hun hart ophalen, want NONA no-digt op zondag 6  november 2005 vanaf 12u. alle sympathisanten en belangstellenden uit op haar vierde eetmaal met typisch Roemeense ge-rechten. Zoals  bij de vorige jaargan-gen, staat onze huiskok N ico Braeckman garant voor kwaliteit en originaliteit. 

Op het menu: 

Aperitief: Roemeense champagne Zoetwatervissoep Vleesbereiding met champignons  Puree en s laatjes 
Gebak of ijs 

Volwassenen betalen 15 euro voor het aperitief, de soep en het hoofd-gerecht; nagerecht en drank zijn afzonderlijk te betalen. Kinderen tot 12  jaar nemen deel voor 5 euro. Plaats  van het gebeuren: Parochiaal Centrum, Baron de Gieylaan 27  te De Pinte. 
Kaarten zijn te bekomen bij de be-stuurs leden van NONA en op het sec retariaat: Serafien de Ryckelaan 21 , De Pinte, tel 09 282  85 78 e-mail jan.milh@pandora.be. 



Eind april 2005… op inspectie 

naar Boekarest… 

 
Jaren na het af-
leggen van mijn 
ambtelijke ge-
waden had ik 
nooit gedacht 
nog eens  op in-
spectie te trek-
ken om een 
school en leer-
krachten door te 
lichten. 
Deze zilveren jubileumreis  naar 
Roemenië is  de kers  op de taart ge-
worden. 

Met Johan was  ik anderhalf jaar te-
rug al in het kinderziekenhuis 
“Marie Curie” in Boekarest. T rou-
wens  het meest gerenommeerde 
van het land. 
Deze keer verbleef ik er een kleine 
week met mijn schoonzoon Nico. 
Die is  meegereisd als  fotograaf en 
als kok, op zoek naar mogelijke re-
cepten voor ons  jaarlijks  eetfes tijn. 
Eén aanslepend vooroordeel wil ik 
direc t onder tafel schuiven. De 
beelden die we na de val van Ceau-
cescu voorgeschoteld kregen van 
wees- en ziekenhuizen zijn defini-

tief verdwenen. N iet enkel in Boe-
karest. 
“Marie Curie” is  een heel functio-
neel gebouw, zes  verdiepingen 
hoog, met heel luchtige ruime ka-
mers , beglaasd naar de gang toe en 
met internationale hulp van s tuden-
ten op stage heel leuk en herken-
baar versierd. Ook met Nona-
inbreng! 
Het gebouw wordt bijzonder hygië-
nisch onderhouden en de voeding is 
er heel degelijk. 
Binnen dit gegeven hebben “onze 
mensen” –een opvoedster voor 
“onze” speelkamer en drie ambu-
lante leerkrachten de opdracht de 
Nona- doels telling waar te maken: 
“elk kind, waar ook, heeft recht op 
onderwijs  en opvoeding”. 
De samenstelling van dit team 
weerspiegelt voor een stuk het mul-
ticulturele model van de Roemeen-
se maatschappij. 
Daniela, de opvoeds ter, s tamt uit 
een Schwabische familie in Viseu de 
Sus , vlakbij de grens  met Oekraie-
ne, en spreekt dus  zeer goed Duits . 
Kamelia is de onderwijzeres en de 
echtgenote van een orthodoxe 
pope, die zijn parochie net buiten 
de s tadsgrenzen van de hoofdstad 
heeft. 
Liliana is geboren en getogen in 
Boekarest en beantwoordt perfect 
aan het profiel van een regentes 
wiskunde-wetenschappen. 
Valeria heeft “romano-caholic ” the-
ologie gestudeerd aan de universi-
teit van Iasi en staat in voor het 
taalonderricht, inclusief Frans  en 
Engels . 
Op dit niveau maak je praktisch 
geen kans  om tzigani te treffen. 
Maar die zijn er wel bij de patiën-

ten. Met daarbij het onomkeerbare 
gegeven dat zeker die ouders  heel 
moeilijk (of helemaal niet) het dag-
verblijf (2 ,5  euro/dag) kunnen be-
talen. Vooral die ouders  komen hun 
kinderen niet of nauwelijks  bezoe-
ken, zeker als ze ver van de hoofd-
stad wonen. Schoolachters tand en 
vervreemding  zijn dus  bijna onver-
mijdelijk. 

In die context moet ons  team wer-
ken. In witte kiel, net zoals  het an-
dere personeel, gaat het op de ver-
diepingen die jongeren opzoeken 
die medisch in staat zijn mee te 
werken. Dit contac t blijkt ook psy-
chologisch belangrijk te zijn. Voor 
de patiënten vormt dit  een link met 
de buitenwereld die los  staat van de 
zuiver medische verzorging. Eens 
iets  anders… 
Het kan niet verwonderlijk zijn dat, 
in de nadagen van het verleden, 
binnen het ziekenhuis  zelf niet alle 
diensthoofden op dezelfde lijn den-
ken als  dokter Catana, de initiatief-
nemer en drijvende kracht achter 
het project. 

Dit alles  moet nu verder groeien en 
wellicht zal het bijna afgewerkte 
schoolgebouw op de s ite van het 
ziekenhuis  mee verder voor een po-
sitieve evolutie zorgen. 
Mijn eindconc lusie is  wel dat “onze 
mensen” goed werk verrichten en 
dat het echt zin heeft om door te 
gaan. Maar er moet een dag komen 
dat het Roemeense minis terie van 
onderwijs onze pionierstaak over-
neemt en het ziekenhuisschooltje 
opneemt in de globale onderwijs-
structuur. 

Gilbert Strumane 
Ere-inspecteur HSO 

Lid van het dagelijks  bestuur 



NONA stuurt 

hulpgoederen 

naar Costesti 

Voor de achtste 
maal is  een 
v ra c h t wa ge n 
naar Roemenië 
vertrokken met 27 m³ hulpgoederen 
die NONA had bijeengezameld. Het 
transport lag dit keer volledig in het 
teken van de hulp die NONA biedt 
aan de acties  die Marlene Bourgeais 
op touw zet voor de kinderen van 
Costes ti, een dorpje in het midden 
van Roemenië ten zuiden van de 
Karpaten. De lading bestond hoofd-
zakelijk uit 52 fietsen, ongeveer 400 
paar schoenen voor kinderen en 
jongvolwassenen, niet minder dan 
25 dozen nieuwe klederen en verder 
nog heel wat didactisch materiaal, 
zoals  schriften, kleurpotloden en 
spelletjes . De vrachtwagen werd be-
stuurd door 2  authentieke Roeme-
nen, die ons  de kunst van het s tape-
len hebben bijgebracht – op zijn 
Roemeens  wel te verstaan, maar het 
weze hen vergeven, want die men-
sen hebben in hun loopbaan waar-
schijnlijk nog maar zelden fietsen 
moeten vervoeren! 

Hierbij willen wij uitdrukkelijk prof. 
Gas thuys  danken voor de tijd en 
zorg die hij heeft besteed aan het 
herstellen van een 25-tal fietsen (die 
achteraf voor nieuw konden door-
gaan), voor de firma Cortina uit Ou-
denaarde voor het schenken van de 
schoenen alsook voor de firma Jelly 
Coe bvba uit Gent voor het schenken 
van de kledij. 

Zoals gewoonlijk in Roemenië heeft 
de dedouanering van de goederen 
voor de nodige problemen gezorgd. 
Niet dat het transport slecht was 
voorbereid of dat de papieren niet in 
orde waren –  NONA is  immers  niet 
aan haar proefstuk met het organi-
seren van transporten. Blijkbaar zijn 
de doeaniers van Râmnicu Vâlcea de 
laatste tijd op hun hoede voor drugs 
die via onschuldige transporten het 
land worden binnengebracht. Gevolg 
was  dat de vrachtwagen gedurende 
2  dagen werd geïmmobiliseerd, tot 
grote ergernis  van de vzw, maar ook 
van de transportfirma die hierdoor 
zijn kos ten zag oplopen. Na herhaal-
de tussenkomsten van Marlene werd 
het transport dan toch vrijgegeven, 
tot grote opluchting van H ilde, die de 
gebeurtenissen lijdzaam per telefoon 
moest volgen en de depressie nabij 
is  gewees t. 

Ondertussen heeft Marlene ons kun-
nen melden dat de plaatselijke ge-
meenschap zeer opgetogen is  met 
de giften. Heel wat kinderen en jon-

geren, die nog nooit op een fiets 
hadden gezeten, konden er snel mee 
overweg. Te vermelden ook dat de 
lokale gemeenschap bes loten heeft 
om een deel van de kledij en schoe-
nen te sturen naar Moldavië, dat de-
ze zomer geteisterd werd door hevi-
ge regenval en verwoestende over-
stromingen. Een pluim voor deze 
blijken van solidariteit! 

Nieuws uit Costesti 

Het is  niet iedereen gegeven om de 
naam Cos testi correct uit te spreken, 
maar na enkele pogingen lukt het 
wel: Kostesjt!  Wie daar minder pro-
blemen mee heeft, is  Marlene Bour-
geais , een volbloed Vlaamse van ori-
gine, maar getrouwd met een vol-
bloed Roemeen, nl. M ichi, en voor 
wie de Roemeense taal en de Roe-
meense samenleving bijgevolg hele-
maal geen geheimen meer heeft. 
Marlene heeft zich voorgenomen om 
voor de talrijke kinderen in haar ge-
meente Costesti en de deelgemeente 
Pietreni, die tijdens  de zomermaan-
den aan hun lot zijn overgelaten, 
zinvolle activiteiten te organiseren. 
Marlene heeft voor deze vakantie-
spelen dan ook een originele naam 
bedacht, nl. Proiect Trovant, wat zo-
veel betekent als  "project zwerf-
steen". Gezien het pedagogische ka-
rakter van dit initiatief, heeft NONA 
hieraan haar volle medewerking ver-
leend. O ok het gemeentebestuur van 
Cos tes ti, vertegenwoordigd door 
burgemeester P rof. V aleriu Popescu, 
alsook de school van Cos testi onder  
leiding van directeur Prof. Simona 
Dinulica, s taan volledig achter dit 
initiatief en steunen het projec t. 
Het P roiect Trovant bes taat uit 4 lui-
ken: de eigenlijke vakantiespelen, 
fietsen, zwemmen en Franse lessen.  

Hierna geven we een bondig over-
zicht van deze 4  ac tiviteiten. 

Vakantiespelen 

Deze hadden plaats  in het cultureel 
centrum van Costes ti alsook in open 
lucht. 
De organisatoren waren Ionela Is to-
cescu en assistente Cristina Lupiu. 
80 Kinderen uit Costesti en 41  kin-
deren uit Pietreni namen deel aan de 
spelen. 

Fietsen 

Plaats  van samenkomst was  het 
sportterrein van de school te Costes-
ti. 
De organisatoren waren opnieuw Io-
nela Istocescu en assistente Cris tina 
Lupiu. 
De fietsen en de uitrus tingen werden 
door NONA geschonken. 
De kinderen uit Pietreni werden per 
auto naar Costesti gebracht.  Zij die 
reeds  konden fietsen, hebben kleine 
ritjes  gemaakt in de omgeving, de 
anderen hebben leren fietsen op het 
sportterrein.  Het weer zat evenwel 
niet mee: deze zomer werd Roeme-
nië nl. geteisterd door zware regen-
val en overstromingen in het noor-
den; de organisatoren hebben daar-
door een aantal fietstochten moeten 
afgelas ten. 
35  Kinderen hebben leren fietsen; de 
anderen hebben fietstochtjes  ge-
maakt. 
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Zwemlessen 

De zwemlessen werden georgani-
seerd in het zwembad van Govora. 
De ins tructeurs  waren Denise Ivane-
anu en assistente Irina Ivaneanu. 
Het gemeentebestuur van Costes ti 
heeft het P roiect Trovant een duwtje 
in de rug gegeven door een gratis 
autobus  inclusief brandstof ter be-
schikking te stellen om de kinderen 
van C ostes ti naar het zwembad van 
Govora over te brengen; de ingang 
tot het zwembad, de instruc teurs  en 
de chauffeur werden door P roiect 
Trovant betaald. 
48  Kinderen hebben zwemlessen ge-
volgd; de helft daarvan kan onder-
tussen zwemmen, terwijl de anderen 
niet meer bang zijn van het water. 

Franse lessen 

De lessen zijn doorgegaan in het cul-
tureel centrum van Costesti. 
Lesgeefs ter was  An De Neve –  Witte, 
licentiate Romaanse filologie, die 
speciaal daarvoor van België was  af-
gekomen, bijgestaan door Ionela 
Istocescu, tweedejaarsstudente aan 
de Rijksunivers iteit van Pites ti 
(verbonden aan het Instituut voor 
Franse taal van Râmnicu Vâlcea). 
De Franse lessen werden al spelend 
gegeven aan 22 kinderen, die in 3 
categorieën waren onderverdeeld. 
 
En tot slot 

Op de laatste dag 
van de vakantie-
spelen hebben alle 
deelnemende kin-
deren de straten 
van Costesti netjes 
opgeruimd. Heel 
wat afval werd ver-
zameld in zakken 
en afgevoerd. Voor 
groot en klein 
werkt men zo aan 
milieubewustzijn. 
 

1000 harten en Bananen 

In Pietreni, een klein dorpje aan de 
voet van de Karpaten kwamen in het 

voorbije schooljaar 25 kleuters 
naar school. Op zich is daar 

niets  bijzonders 
aan, ware het 
niet dat die kinde-

ren wekelijks  een ba-
naan gekregen hebben van NONA . 

Dit heeft zowel hun lichaam als ge-
moed versterkt. 

NONA zou deze kinderen ook het ko-
mende schooljaar graag één banaan 
per week geven. Dit betekent 30  ba-
nanen per kind of ongeveer 5  kg wat 
een totaal is  van s lechts  5 euro per 
kind voor een heel schooljaar. 

Wij zoeken opnieuw minstens  dui-
zend harten voor duizend bananen 
om ook in 2005-2006 wat voedsel en 
blijheid te brengen in het kleuter-
schooltje van Pietreni. 

Stort een bedrag op 751-2003188-
81 van vzw Nona –  De Pinte. 

NONA dankt u duizendmaal. 

 

Dank U: PIONEER         

Het is  niet de eers te keer dat het be-
drijf PIONEER Belgium ons helpt. 
Deze keer echter deed de firma een 
hele grote ges te: een jaarloon voor 
een leerkracht in de ziekenhuis-
school van het kinderziekenhuis  Ma-
rie Curie te Boekarest. 

 

Gezocht 

Scholen, verenigingen, 
jeugdbewegingen, ser-
viceclubs , ondernemin-
gen, stichtingen ….  die 
een actie willen doen 
om ons te s teunen. 
Mensen die een fees t geven en geen 
geschenken willen maar ons reke-
ningnummer op hun uitnodigingen 
vermelden. 
Andere vormen van c reatieve inzet 
om wat financiële middelen te verza-
melen. 
Wij zullen het goed en correct beste-
den. 
Neem contact op met ons  Nona-
sec retariaat op onderstaand adres . 
 
 

En nog… 

Bestuurslid Johan Demets  werd op 
16 juli 50 jaar. Familie en vrienden 
steunden zijn Nona-inzet met een 

bedrag van 1 .025 euro voor de 
Nona-projecten. 

Annelies  Geeraerts , lid van onze 
vzw, organiseerde in het Leuvense 
een barbecue en dit bracht zowat 
600 euro in het laatje! 

Multumesc! 

 

New York Marathon 

Alain De Rudder 
uit Merelbeke 
werkt op de 
sportdiens t van 
de Gentse Uni-
versiteit. Op 6 
november loopt 
hij de Marathon 
van New York, 
één van de 
sportiefste uit-
dagingen ter 
wereld. 

Aan deze pres-
tatie wil Alain een extra sportief tint-
je geven door zich te laten sponso-
ren voor een project van Nona in 
Costes ti. 

Deze zomer s tartte op initiatief van 
Marlene Bourgeais een voetbalploeg 
voor jongeren. Een 30-tal deelne-
mers tussen 10 en 14 jaar nemen 
hier enthousiast aan deel.  

De bedoeling is  om met het ingeza-
melde bedrag het nodige sportmate-
riaal zoals  ballen, netten, schoenen, 
enz… aan te schaffen. 

Vrijdag 18  november is  er een nabe-
schouwing over de marathon, een 
voorstelling van het voetbalproject 
en de Nonaprojecten in Roemenië. 

Dit gaat door  in de feestzaal van het 
P .C. C aritas , Caritasstraat 76  te Mel-
le. U  kan de sportieve pres tatie van 
Alain al steunen vanaf een bedrag 
van 4  euro. 

Overschrijven kan op rekening 751-
2003188-81 van vzw Nona met ver-
melding: marathon Alain. 

Voor meer info kan u mailen naar: 
Alain.DeRudder@Ugent.be, 
johan.demets@pccaritas .zvl.org. 
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Vzw NONA 

Hilde Baekelandt, Marlene Bourgeais, Marc Claeys, Christine Declercq, Johan De-
mets, Paul Dermaux, Mimi De Wilde, Annelies Geeraerts, Luc Henau, Fons Jordens, 
Simonne Lefebvre, Peggy Meiresonne, Jan Milh, Carl Spriet, Gilbert Strumane, Rita 
Vandenborre. 
 
Contact:   Jan en Hilde Milh-Baekelandt,  
                Serafien de Ryckelaan 21,        
                9840  De Pinte,  
                tel/fax 09 282 85 78  - e-mail: jan.milh@pandora.be  
                rek.nr. 751-2003188-81 
                Id.nr. VZW Nona: 1094/2002 

met steun van: 


