NIEUWSBRIEF 9 — maart 2006
Voorwoord
Behalve berichten over overstromingen en
vogelgriep, bereikte ons weinig medianieuws over Roemenië.
Het land zit nog steeds in de wachtkamer
van de Europese Unie tot 2007 ? 2008 ?...
Ondertussen gaat het leven verder in
Vlaanderen en in Roemenië.
Nona ondernam veel en kreeg veel. Boekarest en Costesti blijven de oorden waar
NONA hulp biedt.
Deze nieuwsbrief geeft een overzicht hiervan.
NONA dankt alle lezers, supporters,
sponsors, donateurs en sympatisanten.
Multumesc!
Marc Claeys
Voorzitter
Eetfestijn 6 november
Op zondag 6 november 2005 om
11.45 uur werd het 4de Nonaeetmaal gehouden in de parochiezaal in De Pinte. Op het menu
stond:
Aperitief
Roemeense forelsoep
Varkensvlees met bospaddestoelen

Koffie met gebak
Voor de muzikale omlijsting zorgde
de Kortrijkse groep “l’hirondelle” die
Slavische en Balkanmuziek speelde.
De sfeer zat er goed in.
Het aantal deelnemers aan het eetfestijn wordt geschat op 250 personen, wat heel hoog is. De parochie-

zaal heeft daarmee wel zijn maximum bereikt.
Maar de organisatie liep heel goed,
het eten smaakte en iedereen was
tevreden. Na het dessert werd de
palinka bovengehaald.
Kok Nico is er opnieuw in geslaagd
om een lekkere Roemeense maaltijd te bereiden voor een grote
groep mensen.
Wij danken iedereen die meegeholpen heeft aan het welslagen van dit
initiatief, namelijk de kok, de opdieners, de afruimers, de afwassers,
enz… Tevens danken wij de vrije
basisschool van De Pinte omdat wij
hun tafels en stoelen mochten gebruiken en ook de Gezinsbond vzw
die borden, glazen en bestek ter
beschikking heeft gesteld.
De netto opbrengst van het feestje,
na aftrek van alle kosten bedraagt
2.293 euro.
Carl Spriet
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Een vliegende kraai vangt meer
dan een zittende kraai:
Nato Wives Bazaar schenkt
3.400 euro!
In de lente van vorig jaar waren we
in het Pintse OCP met een ruime
delegatie van Nona aanwezig op het
benefietfeest van de “Vrienden van
de Kwango”. Hun humanitair werkterrein ligt in Congo, in de provincie
met dezelfde naam.

stemt met de jaarwedde van één
leerkracht in ons ziekenhuisproject
in Boekarest.

We hebben aan tafel echt genoten
van het authentieke Afrikaans buffet dit samen met een bevriend
koppel Pintenaars. Een gelegenheid
om ook eens te praten over onze
activiteiten in Roemenië en de manier waarop wij moeten trachten
onze kas te spijzen.

Na drie uur onderweg en een controle met metaaldetectoren van het
koetswerk waren we net op tijd om
nog even mee te genieten van de
zelfgebakken cakes in het volgeladen restaurant.

Het bleek dat onze tafelgenoten
heel discreet de weg geopend hadden naar een royale gift voor de
Kwango.
Niemand van ons had eerder gehoord van de “Nato Wives Bazaar”.
Het betreft de vriendenkring van de
partners van de hogere officieren
van de Nato op het hoofdkwartier in
Evere, waar onze tafelgezel gedetacheerd was.
Jaarlijks organiseren de dames een
fundraising activiteit waarvan de
opbrengst geventileerd wordt naar
een beperkt aantal humanitaire
projecten.
Er werd ons aangeraden ook mee
te dingen. Wat dan ook is gebeurd.
Tijdig hebben we een gestoffeerd
dossier ingediend. Het pedagogisch
inspectieverslag werd naar het Engels vertaald door een docent aan
de tolkenschool op rust... met als
tegenprestatie dat zijn gras eenmaal zou afgereden worden tijdens
zijn afwezigheid. Wat ook is gebeurd...

Onze vraag betrof een bedrag te
mogen ontvangen dat overeen-

In de loop van december werden
we uitgenodigd om begin januari
naar Evere te komen voor de
“prijsuitreiking”. Met het dringende
verzoek de identiteit te melden van
de twee afgevaardigden die zouden
komen, samen met type en nummerplaat van de wagen.

Wij mochten plaats nemen bij de
dames van de Roemeense delegatie. Zij hadden blijkbaar ons dossier
goed doorgenomen en gunstig beoordeeld.
Van de bekroonde projecten waren
er drie die zich buiten België situeerden. Nona was er één van en we
mochten een uitvergrote cheque
ontvangen voor een bedrag van
3.400 €, geld dat inmiddels al op
onze rekening was gestort... en
overeenstemde met wat we hadden
gevraagd.

matisch gestegen. De consumptiemaatschappij heeft daar duidelijk
haar intrede gedaan en veel huisgezinnen nemen hun toevlucht tot het
afsluiten van leningen om hun gestegen behoeften te kunnen dekken. De slechte verloning in het
onderwijs heeft eveneens een negatieve invloed op de kwaliteit van
de lessen; zo zijn heel wat leerkrachten meer begaan met de bijlessen die ze in het zwart geven
dan met hun eigenlijk leerprogramma.
De leerkrachten en de opvoedster
die door de vzw NONA tewerkgesteld worden, krijgen hun loon uiteraard niet van de staat; zij hebben dan ook niet deelgenomen aan
de staking, die tegen de regering
gericht was. Toch hebben ook zij
duidelijke tekenen gegeven dat een
aanpassing van de lonen absoluut
noodzakelijk is. Komt daar nog bij
dat de Roemeense Lei in één jaar
tijd meer dan 10% gewonnen heeft
ten opzichte van de Euro, met als
gevolg dat de loonlast van leerkrachten en opvoedster voor de
vzw NONA in 1 jaar tijd met niet
minder dan 25% is toegenomen.

We kregen ook de boodschap mee
dat we niet moesten aarzelen in de
nabije toekomst nog een keer een
dossier in te dienen. Wat we nu ook
overwegen.
Langs deze weg zeggen we publiekelijk dank aan onze tipgevers en
aan de dames van de “Nato Wives
Bazaar”.
Gilbert Strumane
Beroering in het onderwijs
Het najaar van 2005 werd in Roemenië gekenmerkt door een 3 weken lange staking van het onderwijzend personeel. De leerkrachten,
zowel van het lager als van het
middelbaar onderwijs, hielden voet
bij stek en eisten van de regering
een wezenlijke loonsverhoging. Na
3 weken onderhandelen stemde de
regering uiteindelijk in met een
loonsverhoging van 6.5% in januari
2006 en nog eens 5% in september
2006.
De looneisen van de leerkrachten
zijn niet verwonderlijk. In Roemenië bestaat er geen automatische
koppeling van de lonen aan de index. Hoewel de inflatie sterk aan
het teruglopen is – in 1999 was er
nog een inflatie van rond de 50% bedroeg zij toch nog 8.6% in december 2005. Vooral in de steden
zijn de prijzen de laatste jaren dra2

Ondanks deze financiële inspanningen hebben we vorig jaar Valeria
(leerkracht) en Daniela (opvoedster) zien vertrekken. De opvoedster kon in de toeristische sector
het dubbele verdienen; tegen dergelijke condities zijn wij niet opgewassen.
We hebben dan ook een nieuwe
beginnende opvoedster Alina aangeworven, die ondertussen volledig
ingewerkt is.
Voor de vervanging van de leerkracht hebben we contact opgenomen met een school in de omgeving van het ziekenhuis, nl de
Şcoala 96 – in Roemenië hebben de
scholen geen naam, maar een
nummer, een overblijfsel van het
communistische regime – die leerkrachten op halftijdse basis kon
aanbevelen, wat een dubbel voordeel biedt: hun looneisen zijn mati-

ger omdat ze al een job hebben en
we kunnen een vollediger gamma
van leeftijden en lessen bestrijken.
Zo hebben we Tuta, een onderwijzeres van de lagere graad, op halftijdse basis kunnen aanwerven.
Recentelijk hebben we eveneens
Larisa aangeworven als deeltijdse
leerkracht Frans in de secundaire
graad. Larisa is afkomstig van de
republiek Moldavië, maar is uitgeweken naar Boekarest om haar gehandicapte enige zoon een aangepaste
verzorging te kunnen geven.
Als
weduwe staat ze er volledig alleen
voor en deze halftijdse job is voor
haar meer dan welkom.

viteiten. Vorig jaar waren er 48 deelnemers, waarbij we ons afvroegen of
we dit aantal konden behouden.
Blijkbaar hebben de deelnemende
jongens en meisjes een zeer positieve mond aan mond reclame gemaakt!
Die 120 deelnemende jongeren, van
6 tot 14 jaar, werden onderverdeeld
in 6 groepen. Dit in functie van hun
leeftijd en woonplaats.

Voor Liliana, die in dienst is gebleven, hebben we vanaf 1 januari
2006 het netto loon opgetrokken
met 10%. Kamelia van haar kant is
na een kortstondige afwezigheid opnieuw in dienst.
Het team van leerkrachten bestaat
dus momenteel uit Kamelia en Tuta
(lager onderwijs), Liliana (secundair
onderwijs – positieve wetenschappen) en Larisa (secundair onderwijs
– talen), terwijl Alina als opvoedster
de speelkamer voor haar rekening
neemt.

Mogelijk hebben de perikelen
rond de bouw van het schoolgebouwtje de leerkrachten ontmoedigd. Zo zal het gebouw volgens
de huidige vooruitzichten pas
rond Pasen min of meer bruikbaar zijn, zodat de leerkrachten
tot nu toe nogal wat hebben
moeten improviseren. Voor alle
duidelijkheid: het gebouw wordt
niet door de vzw NONA gefinancierd, maar door een Ierse vereniging "Help us dry tears".
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
Jan Milh
Zomeractiviteiten Costesti 2005
Begin juli 2005 is er een grote drukte in het cultureel centrum van de
gemeente Costesti. 120 kinderen
schrijven zich in voor de zomeracti-

Net zoals in 2004 werden er wandelingen en allerlei openluchtspelen
georganiseerd. De kinderen waren
gelukkig, ze straalden!
In de zomer van 2004 wilden we
fietstochtjes organiseren maar we
stelden dit uit omdat de jongeren uit
armere gezinnen niet over een fiets
konden beschikken.

Met o.a. de hulp van Nona werd
hieraan verholpen en bracht een
transport ons per vrachtwagen uit
België heel wat nieuwe maar ook
tiptop gerecycleerde fietsen. Ook de
fietshelmen werden niet vergeten.
Het kon niet meer stuk. De fietstochten werden een schot in de roos en
vele kinderen konden voor het eerst
leren fietsen. Voor ons zo evident,
ginds soms moeilijk!
Ook dachten we er aan om zweminitiatie op het programma te zetten.
Helaas voldeed het dichtbijgelegen
zwembad op zo een 4 km afstand
niet aan de hygiënische normen en
moesten we zoeken naar een andere
oplossing. We gingen er van uit dat
zwemmen een gezonde sport is en
dat ouders veel geruster zijn als hun
3

kroost het zwemmen onder de knie
heeft. Een ongeluk zit soms in een
klein hoekje!
De oplossing kwam er toen de burgemeester ons de schoolbus met
chauffeur ter beschikking stelde. Zo
konden een 50-tal kinderen zwemles
volgen in het kuurcomplex Govora
op zowat 20 km van Costesti. Meer
dan de helft heeft het zwemmen ondertussen onder de knie! Je zou het
moeten zien: drie kwartier voor het
vertrek van de bus staan ze al enthousiast met hun zwemzak te
zwaaien!

Hetzelfde fenomeen deed zich voor
met de interactieve Franse lessen.
Die starten om 9 uur, maar om 8u30
staat iedereen al paraat. Wat een
enthousiasme! Op school krijgen de
kinderen weinig gelegenheid om
Frans te spreken. Een romaniste,
speciaal uit België gekomen als vrijwillgster leerde hen spelenderwijze
te dialogeren. En ze waren dol op
hun leerkracht.
De vakantieactiviteiten werden afgesloten met een ophaalactie van
zwerfvuil in het dorp. Zo besloten we
met een positieve noot en een flinke
portie milieubewustzijn.
We kijken al uit naar de vakantie
van 2006.
Marlene Bourgeais
en het Costestiteam

1000 harten en Bananen
In de nieuwsbrief twee jaar geleden
stond volgend artikel:
In Pietreni, een klein dorpje aan de
voet van de Karpaten komen 25
kleuters naar school. Op zich is daar
niets bijzonders aan, ware het niet
dat die kinderen dagelijks honger
hebben en in een klasje zitten zonder speelgoed, didactisch materiaal,
of prenten aan de muur.
NONA zou deze kinderen graag één
banaan per week geven. Dit betekent 30 bananen per kind of ongeveer 5 kg wat een totaal is van
slechts 5 luttele euro per kind voor
een heel schooljaar.
Wij zoeken minstens duizend harten
voor duizend bananen om wat voedsel en blijheid te brengen in het
kleuterschooltje van Pietreni.
In de voorbije twee jaar kon NONA
elk kind elke week een banaan geven, dankzij julli milde gift.
Ondertussen is onze bananenkas
leeg. Toch willen we de kinderen van
Pietreni ook volgende jaren laten
genieten van een gezond stuk fruit.
Vijf euro betekent een schooljaar
lang een banaan elke week voor één
kleuter.
Stort daartoe een bedrag op rekening nr. 751 2003188 81 van Nona –
De Pinte met vermelding:

en

De kinderen danken
u duizend maal!
Gezocht
Scholen, verenigingen, jeugdbewegingen, serviceclubs, ondernemingen, stichtingen …. die een actie
willen doen om ons te steunen.
Mensen die een feest geven en geen
geschenken willen maar ons rekeningnummer op hun uitnodigingen
vermelden.
Andere vormen van creatieve inzet
om wat financiële middelen te verzamelen.
Wij zullen het goed en correct besteden.
Neem contact op met ons Nonasecretariaat op onderstaand adres.

Alain De Rudder loopt Marathon
New York
Alain De Rudder is 33 en werkt op
de sportdienst (GUSB) van de Universiteit Gent. Zondag 6 november
2005 ging hij één van de sportiefste
uitdagingen ter wereld aan door deel
te nemen aan de jaarlijkse marathon
van New York, een evenement met
een enorme uitstraling. Alain startte
er met rugnummer 60321 voor een
stratenloop in het hartje van The Big
Apple. Zowat 35.000 lopers namen
er aan deel, aangemoedigd door
meer dan 2 miljoen supporters!
Het
parcours
doorkruist
de
belangrijkste
stadsdelen van
de ‘Big Apple’
zoals:
Staten
Island, Brooklyn,
Queens,
Manhattan,
Fifth
Avenue,
The Bronx tot
Central Park.

Met het aanbieden van sportactiviteiten worden de contacten onderling nauwer aangehaald en krijgen
opgroeiende kinderen en jongvolwassenen een zinvol tijdverdrijf.
Met het opgehaalde sponsorbedrag wordt voorzien in het
nodige sportmateriaal zoals,
ballen, netten, voetbalschoenen, enz…
Vrijdag 18 november werden
alle sponsors uitgenodigd in
de feestzaal van P.C. Caritas
voor een nabeschouwing over
de marathon die Alain liep en
een voorstelling van het gesponsorde project in Costesti
door Marlene Bourgeais. Alain
kon er de symbolische check
ter waarde van 1.600 euro
overhandigen voor de voetballertjes uit Costesti.

Met 4 uur 28
minuten en 34
seconden
kon
Alain een prima
tijd neer zetten
over de 42,195
km lange wedstrijd.

Bedankt Alain!

Aan deze prestatie wou Alain een
extra sportief tintje geven door zich
te laten sponsoren voor een sociaal
project in Roemenië. Via zijn echtgenote Katlyn Colman, administratief
directeur van het Psychiatrisch Centrum Caritas te Melle waar bestuurslid Johan Demets werkt, kwam zo
vzw Nona in beeld. Meerbepaald
voor één van de activiteiten van
Marlene Bourgeais in Costesti.
In de zomer van 2005 werd een
voetbalploeg voor 12, 13 en 14jarigen opgestart.
De slechte economische situatie van
de meeste gezinnen laat weinig
plaats voor sport en spel en drukt
een stempel op het familiale en gemeenschapsleven.

Johan Demets

De provincie OostVlaanderen steunt
De
provincie
OostVlaanderen subsidieert
voor het tweede jaar onze werking
met een bedrag van 11.000 euro
voor 2005. Nona dankt gedeputeerde Van Der Meiren en zijn
ploeg voor de inspanningen.
Voor 2006 kunnen wij een derde en
laatste aanvraag indienen bij de
provincie voor het schoolproject te
Boekarest. We duimen terug voor
een positieve respons!

Vzw NONA
Hilde Baekelandt, Marlene Bourgeais, Nico Braeckman, Marc Claeys, Christine Declercq, Johan Demets, Paul Dermaux, Mimi De Wilde, Annelies Geeraerts, Luc
Henau, Fons Jordens, Simonne Lefebvre, Jan Milh, Carl Spriet, Gilbert Strumane,
Cecile Vanassche, Rita Vandenborre, Mieke Verlinde.
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
Ondernemingsnummer: 047669740
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met steun van:

