
Voorwoord 

Op 1 januari 2007 
treedt Roemenië toe tot de Europe-
se Unie. Tot voor kort was de da-
tum van toetreding onder voorbe-
houd. Eind september liet de Euro-
pese Commissie  weten dat de her-
vormingen ver genoeg waren ge-
vorderd. Ook de Europese Raad 
heeft groen licht gegeven: tijdens 
een vergadering in Luxemburg op 
16 oktober 2006 stemden de minis-
ters van Buitenlandse Zaken van de 
25 EU lidstaten in met de toetre-
ding van Bulgarije en Roemenië. 

Als belangrijkste knelpunten gelden 
voor beide landen: onvoldoende 
vooruitgang in de corruptiebestrij-
ding en in de hervorming van het 
openbare bestuur (democratie) en 
te geringe evolutie bij het verster-
ken van de persvrijheid. Trage her-
vormingen in de landbouwsector 
b l i jven voor beide landen 
een problematisch onderwerp in het 
EU-toetredingsdossier. 

We geloven steevast dat de toetre-
ding een nieuwe impuls zal geven 
aan het land en dat we toch weer 
een beetje dichter bij elkaar zijn 
gekomen. 

Een tweede hoopvolle gebeurtenis 
is de officiële opening van de zie-
kenhuisschool ’Sf. Faustina’ op 27 
november. Een delegatie van Nona 
was aanwezig en brengt verslag in 
deze nieuwsbrief. 

Het goede nieuws wordt echter 
zwaar overschaduwd door de zeer 

ernstige  ziekte van Dr. Dan Cata-
na, onze kinderarts die steeds het 
voortouw nam en onze stimulans 
was voor de Nona-activiteiten. 

Hij was niet in staat om aanwezig 
te zijn op de opening van de zie-
kenhuisschool. We hadden ge-
vreesd dat onze inspanningen van 
vele jaren teniet zouden gaan. 
Niets is echter minder waar. Spon-
taan nam Mihai Benchea, werkzaam 
bij Caritas Catholica Boekarest, de 
coördinatietaak over. 

Wij konden de laatste maanden 
weer heel erg rekenen op vele sym-

pathie en giften o.m. bij onze aan-
wezigheid op de braderie in De Pin-
te, de Roemeense maaltijd met 
zeer grote opkomst, het toneel over 
de Roemeense straatkinderen dat 
Teater 2000 opvoerde in De Pinte, 
het verjaardagsgeschenk van be-
stuurslid Hilde,… Ook de Laboratoi-
res Lohmann & Rauscher, beter 
bekend van hun steriele "Stella" 
verbanden, bezorgde ons voor 250 
euro medisch materiaal in het kader 
van de Stella Trofee. Al deze activi-
teiten zorgden ervoor dat we onze 
werking verder kunnen zetten. 

Dank aan u allen daarvoor, in naam 
van de kinderen zonder naam! 

Marc Claeys, Voorzitter 

 
 

Vzw Nona wenst U allen  
een opperbest 2007 ! 

 

Vijfde editie van het Roemeens 
eetfestijn een groot succes 

Op 12 november jongstleden kon-
den de NONA-sympathisanten voor 
de vijfde maal aanschuiven voor de 
benefietmaaltijd, die dit jaar geken-
merkt werd door een recordop-
komst: niet minder dan 260 vol-
wassenen en 20 kinderen vonden 
de weg naar de parochiezaal. Voor 
de gelegenheid waren ook op het 
podium van de parochiezaal 3 lange 
tafels gedekt, en dit bleek achteraf 
geen luxe. Als er al plannen be-
staan om de parochiezaal om te 
bouwen, dan mogen er wat ons 
betreft gerust nog wat plaatsen bij! 
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Het nieuwe schoolgebouw  



Zoals vorige jaren zorgde onze 
huiskok Nico Braeckman voor een 
typisch Roemeens gerecht.  Wie de 
gerechten nog eens zelf uit wil pro-
beren, vindt hieronder de recepten. 
In alle geval was het bestuur heel 
tevreden met de opbrengst, die 
integraal gaat naar de projecten die 
NONA ondersteunt en waarvan u in 
dit blad meer uitleg vindt. 
Bedankt, sympathisant, dat u er 
was, bedankt ook alle helpers en in 
het bijzonder Nico, voor uw belan-
genloze inzet. 

Roemeense groentensoep 

Benodigdheden 

2 eetlepels sojaolie, 2 wortels, 1 ui, 
1 selderstengel, ½ witte kool, 1 
groen pepertje, 2 aardappelen, 1 
peterseliestengel, 1,5l bouillon, 1dl 
zure room 
Bereiding 
De olie licht opwarmen en er de 
gesneden wortel, ui en selder aan 
toevoegen.  Als deze groenten zijn 
aangestoofd er de kool, het peper-
tje, de aardappelen en de peterse-
liestengel bijvoegen.  Overgieten 
met de bouillon en zachtjes laten 
koken tot de groenten gaar zijn.  
Dit alles door een passe-vite draai-
en of lichtjes mixen (NIET FIJN!).  
Afsmaken met zout. 
Opdienen 
Zure room toevoegen en heel licht 
bestrooien met paprikapoeder. 

 

Gevulde tomaat met sarmale 

Benodigdheden 

4 eetlepels sojaolie, 1 gehakte ui, 
1kg gehakt, 75g rijst (ongekookt), 
30g witte kool, mierikswortel, 30g 
tomatenpuree, dille, 4 uitgeholde 
tomaten, peper en zout 

Bereiding 

De ui fruiten in de olie.  Het gehakt 
en de rijst bijvoegen en goed onder 
roeren. Dit alles goed aanstoven tot 
het gehakt los is.  De witte kool, 
mierikswortel, tomatenpuree en 
dille toevoegen.  Dit alles bevochti-
gen met water (2 vingers boven 
oppervlak) en zachtjes laten sudde-
ren; eventueel lichtjes in roeren. 

Opdienen 

Voor het opdienen de tomaten op-
vullen met deze vulling en geduren-
de een 15-tal minuten in de oven 
laten garen.  In Roemenië serveert 
men daar brood, opgelegde pa-
prika's en augurken bij.  In bepaal-
de streken is de tomaat vervangen 
door koolblaren, doch de berei-
dingswijze is dan geheel anders, 
het resultaat is echter hetzelfde. 

Gebouw voor Sf. Faustinaschool 
in M.S. Curieziekenhuis officieel 
ingehuldigd 
 
Maandag 27 november werd met 
een plechtige inhuldiging het 
schoolgebouw op de terreinen van 
het ziekenhuis eindelijk in gebruik 
genomen. De Ierse organisatie 
‘Help us dry the tears’ stelde hier-
voor een ruim budget ter beschik-
king. Heel wat beslommeringen, 
technische problemen en menings-
verschillen met de aannemers wa-
ren de oorzaak van het langdurige 
aanslepen van dit bouwproject. 

Jammer genoeg kon de bezieler van  
de ziekenhuisschool, Dokter Dan 
Catana, door een ernstige ziekte er 
zelf niet bij zijn.  

Het was dan ook toch met wat ge-
mengde gevoelens dat Gilbert Stru-
mane, Jan Milh en Johan Demets 
naar Boekarest trokken om er in 
naam van vzw Nona de opening 
mee te maken. 

Het werd een mooie plechtigheid in 
aanwezigheid van onze Belgische 
Ambassadeur, de heer Philippe Rol-
and. In het gesprek dat we nader-
hand hadden met hem konden we 
opmaken dat dit initiatief hem boei-
de, de vele vragen die hij ons stel-
de getuigen hiervan.  

Vanuit de provincie Oost-Vlaan-
deren mochten we de heer William 
Blondeel verwelkomen. Hij is direc-
teur van de dienst Welzijn en als 
dusdanig betrokken bij de subsidië-
ring van buitenlandse projecten. 
Ook hij woonde de opening met 
veel belangstelling bij. 

De Ierse Bisschop Joseph Duffy en 
de plaatselijke Orthodoxe pope 
maakten er een ingetogen moment 
van. De prachtige Orthodoxe ge-
zangen waren heel sfeervol. 

Voor vzw Nona nam onze onder-
voorzitter Gilbert Strumane het 

woord. In zijn toespraak deels in 
het Engels, deels in het Roemeens 
stond hij stil bij het parcours dat al 
afgelegd werd binnen dit project en 
wat de toekomstperspectieven zijn. 
Gilbert benadrukte nogmaals de 
noodzaak tot integratie, erkenning 
en subsidiëring van de ziekenhuis-
school door het Roemeense Ministe-
rie van Onderwijs. Nog voor 2007 
kunnen we dankzij de subsidie van 
de Provincie Oost-Vlaanderen de 4 
leerkrachten betalen. Voor de vol-
gende jaren zal het voor onze VZW 
moeilijker worden om dit te doen. 
De lonen in Roemenië stijgen en de 
Roemeense munt, de Lei, blijft in 
waarde toenemen ten opzichte van 
de Euro. 

Het schoolgebouw  

Volledig opgetrokken in hout oogt 
het sympathiek. Het doet denken 
aan de traditionele bouwwijze in 
het noorden  van Roemenië.  

De klassen zijn ruim en licht en de 
infrastructuur met burelen, biblio-
theek en keuken zijn functioneel 
ingericht.  

En nu verder... 

Onze bekommernis omtrent het 
wegvallen van Dan Catana als be-
zieler kon deels opgelost worden. 
Vanuit Caritas Boekarest en Help us 
dry the tears werd een budget vrij-
gemaakt om een deeltijdse coördi-
nator aan te stellen. Mihai Benchea, 
sociaal werker in een vluchtelingen-
project, zal deze taak op zich ne-
men. We konden met hem reeds 
samenwerken ter voorbereiding van 
de opening van het schooltje. 
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Van in het begin van ons onder-
wijsproject waren we overtuigd 
van het belang om te beschikken 
over een eigen schoolinfrastruc-
tuur. We zij dan ook tevreden 
met het resultaat en blijven ons 
ten volle inzetten voor de kinde-
ren in Roemenië. 

Johan Demets  
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NONA viert haar eerste lustrum 
met een swingend concert 
 
Op zaterdag 22 april 2006 vond 
het vijfde benefietconcert van de 
vzw NONA plaats in de parochie-
kerk van Zevergem. Norbert De-
taeye en het Sint-Camilluskoor uit 
Sint-Denijs-Westrem o.l.v. Lieve 
Strybos brachten met "Songs from 
the South" een swingend program-
ma van gospels en blues, zoals die 
in New-Orleans zouden kunnen 
geklonken hebben.  De aanwezige 
muziekliefhebbers en sympathisan-
ten waren na afloop allen enthousi-
ast over het concert.   
Ook tijdens de receptie in de Vrije 
Basisschool liet het Sint-
Camilluskoor zich van zijn beste 
zijde horen. Eens te meer hadden 
de spreekwoordelijke afwezigen 
ongelijk! 
 

Ik droomde dat het een 
droom was... 
Tekst en regie: Hans Schmidt 
 
Ter gelegenheid van haar vijf-
tiende toneelseizoen bracht Tea-
ter 2000 uit De Pinte in novem-
ber 2006 een totaalspektakel 
over de straatkinderen van Boe-
karest.  
Auteur en regisseur Hans 
Schmidt nodigde het publiek uit 
voor een verhaal over de vriend-
schap tussen Edith Baillon, de 
dochter van de Franse ambassa-
deur en de straatmuzikant 
Andreï. Het was een meeslepend 
toneel over het leven van de 
straatkinderen tussen de riool-
buizen onder de grond, maar 
evenzeer over  een ambassa-
deursdochter die haar droom en 
die van Andreï wilde waar ma-
ken. Humor, romantiek en span-
ning gingen hand in hand.  
 
De enthousiaste acteurs waren: 
Henk De Graeve, Tom van Pete-
gem, Jan Delanghe, Ann Delie, 
Magda De Waegenaere, Katia 
Vereecken, Marc Claeys, Saskia 
Vanlierde, Nadien Devigne, David 
Vanderstraeten, Murielle Meu-
nier, Ineke Keppens, Beth Thyri-
on, Jasper Termont, Elisa  
 
NONA kreeg ruim de kans om 
zich voor te stellen. De  omhalin-
gen  na de voorstellingen brach-
ten de som op van 2.504,74 eu-
ro. 
 

Dank aan inzet van productielei-
der, regisseur, spelers, mede-
werkers! 

Norbert Detaeye en het Sint-Camilluskoor 

V.l.n.r: Gilbert Strumane, Belgisch Ambassadeur Z.E. 
Philippe Roland, Hoofdgeneesheer Iordachechu van 
M.S. Curie, Val Conlon, voorzitter van Help us dry the 
tears en Mihai Benchea. 



1000 harten en Bananen 

Reeds 2 jaar zorgt NONA voor een 
wekelijkse banaan voor de kinderen 
van de dorpsschool van Pietreni, een 
deelgemeente van Costesti. De Vrije 
Basisschool van De Pinte heeft tij-
dens hun vastenactie van dit jaar dit 
project weer ondersteund. De Pintse 
kinderen hebben niet minder dan 
765 EUR binnengehaald voor de ba-
nanenactie. Dit initiatief verdient 
namens het bestuur van de vzw 
NONA een dikke proficiat! 
Graag zouden we de kinderen van 
de dorpsschool van Bistrita, een an-
dere deelgemeente van Costesti, 
eveneens wekelijks willen verrassen 
met een banaan, dus … 
Wie wil er een origineel nieuw-
jaarsgeschenk geven aan een 
van die kinderen? 
Stort daartoe een bedrag op het re-
keningnummer van NONA 751-
2003188-81 met vermelding "1000 

harten en bananen". 
 
    
 
 

 
De kinderen 
danken u dui-
zend maal! 

 
 
Gezocht 
Scholen, verenigingen, jeugdbewe-
gingen, serviceclubs, ondernemin-
gen, stichtingen ….  die een actie 
willen doen om ons te steunen. 
Mensen die een feest geven en geen 
geschenken willen maar ons reke-
ningnummer op hun uitnodigingen 
vermelden. 
Andere vormen van creatieve inzet 
om wat financiële middelen te verza-
melen. 
Wij zullen het goed en correct beste-
den. 
Neem contact op met ons Nona-
secretariaat op onderstaand adres. 
 

Word 50 jaar en steun NONA! 

Ons bestuurslid Hilde Milh – Baeke-
landt trad op 30 augustus ll. toe tot 
de schare half-eeuwelingen en had 
daarvoor een feestje gebouwd.  De 
genodigden hebben als verjaardags-
geschenk financieel bijgedragen tot 
de werking van AFI, de vrouwenbe-
weging van Costesti. In totaal 2.100 
euro werd overgeschreven, iets 
waarvoor Hilde en de vrouwen van 
AFI de milde schenkers van harte 
danken. 
Misschien een ideetje voor toekom-
stige 50– of andere jarigen? 

Een terugblik  op  de 
zomeractiviteiten van 
2006 in Costesti 

 

De zomeractiviteiten 
kenden dit jaar een 
overweldigend succes 
en overtroffen de stout-
ste verwachtingen.  In 
2004 waren we gestart 
met 48 kinderen, in 
2005 waren er al 120 en 
dit jaar mochten we niet 
minder dan 160 kinde-
ren verwelkomen.  Bo-
vendien is de duur van 
de vakantiewerking in 
de voorbije 2 jaar bijna verdubbeld: 
van 4 weken in 2004 over 6 weken 
in 2005 tot 7 weken in 2006, dus 
bijna de volledige zomervakantie. 

Net zoals in 2005 stond er een waai-
er van activiteiten op het program-
ma.  We organiseerden bergwande-
lingen en allerlei openluchtspelen; 
de zweminitiatie was ook dit jaar een 
schot in de roos en de Franse lessen 
kenden eveneens veel bijval. Dit 
aanbod werd dit jaar uitgebreid met 

basketlessen, tafeltennis, computer-
initiatie en milieubewustwording.  
Voor het aanleren van de technieken 
van het basket deden we een beroep 
op de Belgische Dana Boonen, die 
momenteel in de Amerikaanse com-
petitie speelt. De computerinitiatie 
werd gegeven door Marian Iliescu, 
die in Costesti woont.  Beide activi-

teiten vielen enorm in de smaak bij 
de kinderen en zijn zeker voor her-
haling vatbaar. 

Tijdens mijn bezoek aan Costesti in 
oktober 2006. viel het mij op hoe 
enthousiast de dorpelingen nu zijn, 
terwijl ze de vorige jaren eerder te-
rughoudend waren tegenover dit 
initiatief. 

Tot slot kunnen we stellen dat we 
met dit initiatief 3 generaties berei-
ken, namelijk in de eerste plaats de 
kinderen, maar ook de ouders, die 
eerst argwanend waren, maar nu 
werkelijk veel sympathie tonen voor 
de werking, en tenslotte de grootou-
ders, die echt dankbaar zijn voor wat 
we voor hun kleinkinderen doen. 

Marlene Bourgeais 
Hilde Milh - Baekelandt 
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Vzw NONA 
Hilde Baekelandt, Marlene Bourgeais, Nico Braeckman, Marc Claeys, Christine De-
clercq, 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. AXA 751-2003188-81 
 Ondernemingsnr. 476469740 

met steun van: 

De provincie Oost-
Vlaanderen steunt 

De provincie Oost-Vlaanderen sub-
sidieert voor het derde jaar op rij 
ons schoolproject in Boekarest. Dit 
jaar kregen we een bedrag van 
9.900 euro. Met deze laatste bij-
drage stopt ook de financiering van 
ons onderwijsproject door de Pro-
vincie. Deze belangrijke financiële 
tussenkomst stelde ons in staat om 
de loonkost van 4 leerkrachten te 
bekostigen gedurende de afgelopen 
jaren. 

en 
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