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7de editie van het Roemeens eetfestijn  
op zondag 16 november 2008 

 
U bent van harte uitgenodigd op ons jaarlijks eetmaal met traditionele Roemeense  

gerechten op zondag 16 november 2008. 
We verwelkomen u tussen 12 en 14 uur. 

 
 Op het menu: 
 

Aperitief:  
Roemeense bubbels  

of fruitsap 
**** 

Groentesoep 
**** 

Stoofpotje uit de Karpaten 
 

15 euro voor volwassenen 
5 euro voor kinderen tot 12 jaar. 

 
U bent welkom in het Parochiaal Centrum, Baron de Gieylaan 25, De Pinte. 

 
Kaarten zijn te bekomen bij de bestuursleden van de vzw NONA en op het secretariaat, Serafien 
de Ryckelaan 21, De Pinte, tel. 09 282 85 78, e-mail: jan.milh@pandora.be.  Overschrijven kan 
op rekening nummer 751-2003188-81 met vermelding "etentje X volwassenen Y kinderen".   
Reserveren kan tot 9 november! 

Voorwoord 
 
Onze projecten in Costesti waar Marlene Bourgeais ijverig en enthousi-
ast werkt aan de sociale emancipatie van de bevolking en de zinvolle 
vrijetijdsbesteding van de lokale jeugd brengen hoop en toekomst. 

In onze ziekenhuisschool Sfanta Faustina in Boekarest blijft het moeilijk 
om de lokale onderwijsoverheid te motiveren om langzaam taken en 
middelen van ons over te nemen. Een afvaardiging van NONA was  ter 
plaatse in mei en kon opnieuw wat meer structuur in de organisatie 
brengen. Tijdens een werkoverleg met de Ierse organisatie Help Us Dry 
The Tears in augustus, engageerde NONA zich om in het komende 
schooljaar opnieuw drie salarissen van leerkrachten en opvoedster te 
betalen. 

Dank zij uw hulp, de steun van de provincie Oost-Vlaanderen, opbreng-
sten uit activiteiten allerlei, kunnen we dit werk blijven verder zetten. 
We willen echter ijveren voor een stapsgewijze structurele overname 
door de Roemeense overheid. 

Blijkbaar vraagt verandering veel tijd in een land waar enerzijds meer en meer met buitenlands kapitaal 
wordt geïnvesteerd, maar waar anderzijds  de armoede sterk verankerd blijft en de kindersterfte nog 
steeds het hoogst is van alle EU-landen. 

Uw solidariteit blijft een morele steun voor een volk dat hunkert naar verbetering en voor de kinderen 
die recht hebben op een betere toekomst. 

Marc Claeys, Voorzitter NONA 



 

Jef Neve schittert in  
benefietconcert 

Het benefietconcert van 20 februari 
met Jef Neve op de affiche was in 
alle opzichten een voltreffer: een 
sublieme vertolker, een goed gevul-
de zaal met niets dan tevreden ge-
zichten achteraf en uiteindelijk een 
flinke duit in het zakje van NONA, 
mede door een genereuze sponso-
ring van bedrijven en middenstand 
van Gent en De Pinte. 

Tijdens dit concert bracht Jef Neve 
eerlijke muziek die recht uit het 
hart kwam. Moeiteloos liet hij klas-
siek en jazz in elkaar overgaan zon-
der zich hierbij te moeten bedienen 
van effectenjagerij of geforceerde 
hoogstandjes. Nagenoeg alle com-
posities waren van zijn hand en dat 
was dan ook te merken aan de be-
zieling van zijn vertolking. 

Het concert heeft uiteindelijk meer 
dan 6.000 euro opgebracht. Onze 
dank gaat in de eerste plaats naar 
Jef Neve, die tussen buitenlandse 
tournees en radio-opnames in be-
reid is geweest om belangeloos 
voor onze vzw te concerteren. Be-

dankt ook aan alle sympathisanten 
die door hun aanwezigheid hun 
steentje hebben bijgedragen tot 
een verbetering van het lot van de 
Roemeense kinderen. Dank uitein-
delijk aan de talrijke sponsors die 
massaal onze oproep hebben be-
antwoord. 

Jan Milh 

 

Ziekenhuisschool Sfanta Fausti-
na start een nieuw schooljaar 

In onze vorige nieuwsbrief hadden 
we reeds melding gemaakt van de 
aanstelling van Mihai Benchea als 
coördinator door de Ierse organisa-
tie Help Us Dry the Tears (HUDT), 
die het schoolgebouw gefinan-
cierd heeft. Deze aanstelling 
was namelijk noodzakelijk als 
gevolg van het overlijden van 
Dr. Dan Catană, die tot dan 
toe de bezieler van het zie-
kenhuisschooltje was. 

Na één jaar werking is het 
zowel voor NONA als voor 
HUDT evenwel duidelijk ge-
worden dat Mihai niet in staat 
is gebleken om de objectieven 
te realiseren die hem waren 
opgedragen. Zo werd van 
hem onder meer verwacht dat hij 
opnieuw de nodige contacten zou 
leggen met het Ministerie van On-
derwijs teneinde hen te herinneren 
aan eerder gemaakte afspraken 
m.b.t. de financiering door de staat 
van het lerarenkorps van de school.  
Deze tussenkomst is nl. van levens-
belang voor het voortbestaan van 
de school, vermits NONA van in den 
beginne had gesteld dat zij niet in 
staat is om de volledige loonmassa 
(4 leerkrachten + 1 opvoedster) op 
zich te nemen en vermits HUDT 
enkel het gebouw zou financieren 
en niet de werking van de school. 
HUDT kon niet anders dan zijn con-
tract te beëindigen en samen met 
NONA te zoeken naar een alterna-
tief. Bovendien waren er nog geen 
afspraken gemaakt over de uitbeta-
ling van de lonen vanaf het nieuwe 
schooljaar, zodat de leerkrachten 
zich terecht zorgen maakten over 
hun toekomst en dreigden de 
school te verlaten. 

In augustus heeft een delegatie van 
NONA een bezoek gebracht aan het 
hoofdkwartier van HUDT in Ierland 
teneinde uit deze impasse te gera-
ken.  Hoofdbetrachting van deze 
gesprekken was enerzijds op korte 
termijn de continuïteit van de 
school garanderen, en anderzijds 
op langere termijn de overheid er-
toe bewegen om de werkingskosten 

van de school over te nemen.  De 
resultaten van de onderhandelingen 
zijn bevredigend voor NONA; hier-
onder de belangrijkste punten op 
een rij: 

• HUDT zal in de toekomst optreden 
als werkgever van de leerkrachten 
en voorlopig de lonen blijven door-
betalen.  Voorheen was Caritas 
Boekarest officieel werkgever 
(NONA kan niet rechtstreeks leer-
krachten in dienst nemen en moest 
een beroep doen op een Roemeen-
se organisatie), maar buiten het 
(overigens correct) uitbetalen van 
de lonen betoonden zij geen enkele 
interesse voor de werking van de 
school. 

• NONA zal afhankelijk van haar 
financiële mogelijkheden een deel 
van de loonmassa op zich nemen 
en dit in afwachting van de overna-
me van de lonen door het Ministerie 
van Onderwijs.  Voor het nieuwe 
schooljaar kan NONA zich engage-
ren voor de lonen van 2 leerkrach-
ten en één opvoedster. 

• HUDT zal een Roemeense jurist
(e) aanspreken om bij de overheid 
de overname van de werkingskos-
ten van de school te bepleiten. 

• Zr. Lucia, lid van de Ierse Congre-
gatie “Sisters of Mercy” en aanwe-
zig in het hospitaal MS Curie, zal de 
administratieve taken van de school 
op zich nemen. 

• Er komt een inrichtende macht, 
die zal bestaan uit afgevaardigden 
van de verschillende belanghebben-
de partijen (NONA, HUDT, de zie-
kenhuisdirectie en mogelijk ook de 
weduwe van Dan Catană). 

• HUDT en NONA zullen jaarlijks 
samenkomen om het voorbije 
schooljaar te evalueren en het nieu-
we schooljaar voor te bereiden. 

• Dankzij deze afspraken konden de 
leerkrachten op 15 september met 
positieve vooruitzichten het nieuwe 
schooljaar aanvatten. 

Jan Milh 
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Roemenië boert stilaan 
beter … toch is er nog 
een hele weg af te leg-
gen 

Sinds NONA van start 
ging op de beruchte 11 
september 2001 (de 
officiële stichtingsdag 
van de vzw), hebben 
we vast kunnen stellen dat 
Roemenië op economisch vlak al een 
hele weg heeft afgelegd. De inflatie 
is gestaag verminderd van meer dan 
30% in 2001 tot iets meer dan 4% 
in 2007. Jammer genoeg kent de 
inflatie weer een opwaartse trend –
een wereldwijd verschijnsel– hoofd-
zakelijk veroorzaakt door de stijgen-
de voedselprijzen. Ook de wissel-
koers, die jaren aan een stuk drama-
tisch was voor de Roemeense Lei,  
kent de laatste jaren een gunstig 
verloop om zich het laatste jaar min 
of meer te stabiliseren tegenover de 
euro. 

In 2001 moest je in soms dubieuze 
kantoortjes terecht om je dollars uit 
te wisselen tegen hele bundels bank-
briefjes van 10 000 lei (was onge-
veer het equivalent van 10 BEF); 
thans kun je op elke hoek van de 
grote winkelstraten geld uit de muur 
halen. Grote supermarkten schieten 
als paddestoelen uit de grond. 

Sinds een paar jaar heeft de con-
sumptiemaatschappij nu ook Roeme-
nië in haar greep gekregen.  

Over-
al wordt de 
Roemeen aangespoord 
om te kopen op krediet, met soms 
dramatische gevolgen; het is inder-
daad moeilijk om aan de verleiding 
te weerstaan. Waar je in de beginpe-
riode bij wijze van spreken creatief 
moest zijn om geld uit te geven – de 
prijzen waren maar een fractie van 
hetgeen je hier betaalde, kun je nu 
vaststellen dat Roemenië in een re-
cordtempo het westen heeft bij ge-
beend. Voor de meeste producten 
betaal je weliswaar nog altijd iets 
minder als hier, maar veel verschil is 
er niet meer te merken. Vooral in de 
steden is het leven veel duurder ge-
worden. 

De sterke stijging van de prijzen 
(een verdubbeling sinds 2001) heeft 
uiteraard ook gevolgen voor de pro-
jecten die NONA ondersteunt.  Zo 
zijn de lonen van de leerkrachten en 
de opvoedster jaarlijks gestegen met 
ongeveer 10%, stijgingen die in on-
ze westerse wereld ongewoon zijn, 
maar die in dergelijke landen met 
een snel evoluerende economie 
noodzakelijk zijn om de koopkracht 
te kunnen garanderen. Teneinde de 
werking van de ziekenhuisschool 
veilig te kunnen stellen, onderneemt 
NONA sinds geruime tijd stappen om 
de lonen van de leerkrachten door 
de overheid te laten overnemen; het 
Ministerie van Onderwijs heeft zich 
indertijd hiertoe principieel akkoord 
verklaard, het is echter nog altijd 
wachten op de praktische uitvoering. 

Jan Milh 
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Giften en subsidies 

Het Oost-Vlaamse provinciebe-
stuur  heeft ons  dossier ter on-
dersteuning van het project Tro-
vant gunstig geadviseerd en voor 
dit jaar een bedrag van 2.500 
euro toegekend. Hierdoor kunnen 
de vakantiewerking voor de kin-
deren en de vormingsactiviteiten 
in Costesti verder gezet worden. 

We vroegen ook financiële steun 
aan de provincie voor de zieken-
huisschool St-Faustina. Voor de 
verdere uitbouw van de school en 
de coördinatie werd een bedrag 
van 6.250 euro toegekend.  
 
 

Braderie De Pinte 

Zondag  14 september kwam een 
massa mensen naar de  braderie 
die in het teken stond van 140 
jaar De Pinte. NONA was aanwe-
zig en gaf informatie over haar 
werking. De grabbelton stond op-
nieuw klaar voor de kleintjes,die 
we konden verrassen met leuke 
prijzen, geschonken door banken, 
middenstanders en sympathisan-
ten. De opbrengst was matig, 
maar... alle beetjes helpen. 
 

 

In het kleine dorpje Pietreni, ge-
legen aan de  voet van de Karpa-
ten komen nog steeds kleuters 
naar school. Op zich is daar niets 
bijzonders aan, ware het niet dat 
die kinderen reeds verschillende 
jaren rekenen op hun wekelijkse 
banaan.  NONA wil deze  kinde-
ren graag verder één banaan per 
week geven. Dit betekent 30 ba-
nanen per kind of ongeveer 5 kg 
wat een totaal is van slechts 5  
luttele EURO per kind voor een 
heel schooljaar. 
Wij blijven zoeken naar  minstens 
duizend harten voor duizend ba-
nanen om ook dit jaar  wat voed-
sel en blijheid te brengen in het 
kleuterschooltje van Pietreni. 
 
Giften zijn steeds welkom op  
rek. 751-2003188-81 van Nona. 
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Artistiek project 

Om het 5-jarig bestaan extra in 
de verf te zetten werd kunste-
naar Willy Vlieghe aangesproken 
om samen met de kinderen een 
artistiek project uit te werken. 
Het idee bestond erin om een 

beeldengroep van kinderen te 
maken die een plaatsje zou krij-
gen aan het gemeentehuis en de 
school. 

Jo Raman, die ook in 2007 naar 
Costesti trok, vertrok met een 
zwaar beladen camionette met 
het materiaal en stond in voor de 
technische assistentie. 

De beeldengroep getiteld ‘De 
steltenlopers’ werd gemodelleerd 
naar de profielen van enkele 
deelnemende kinderen. 

Op zondag 3 augustus werd het 
kunstwerk onder grote belang-
stelling ingehuldigd door de bur-
gemeester. 

Voor 2009 is Marlene al volop 
bezig met de voorbereiding. 
Nieuwe projecten staan op til 
waaronder de mogelijkheid tot 
naschoolse opvang voor kinderen 
en begeleiding door een kinder-
psychologe.  

Johan Demets 
 

4 

Vzw NONA 
Hilde Baekelandt, Marlene Bourgeais, Nico Braeckman, Marc Claeys, Christine De-
clercq, Johan Demets, Paul Dermaux, Mimi De Wilde, Fons Jordens, Simonne Lefe-
bvre, Filip Maes, 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. 09 282 85 78  - e-mail: jan.milh@pandora.be  
 rek.nr. AXA 751-2003188-81 
 Ondernemingsnr. 476469740 

met steun van: 

Vakantiespelen in Roemenië 
Voor het vijfde jaar op rij orga-
niseerde Marlene Bourgeais, 
een lerares op rust uit Gent, 
vakantiespelen voor de kinderen 
uit het Karpatendorp Costesti. 

Nona ondersteunt het project 
Trovant financieel en materieel. 
Met een enthousiaste ploeg van 
jonge medewerkers uit Costesti 
werden er dit jaar opnieuw, en 
dit gedurende 4 weken, vakan-
tiespelen gehouden. 

Opgedeeld in groepjes volgens 
leeftijd kunnen meer dan 150 
kinderen deelnemen aan een 
waaier van activiteiten. Naast 
heel wat sportieve animatie 
werd er dit jaar ook aan expres-
sief dansen gedaan. 

Gepakt en gezakt met proviand 
en tentjes kon een groepje kin-
deren er op uit trekken in het 
Nationale park Buila-Vânturarita 
dat deel uitmaakt van de ge-
meente Costesti. De natuuror-
ganisatie Kogayon, opgericht 
door Florin Stoican en enkele 
vrienden, die aan milieube-
scherming en natuureducatie 
doet zorgde voor deze boeiende 
en avontuurlijke natuurtrip. 
 


