Nieuwsbrief 13 — oktober 2009
Twintig jaar later
1989 was het jaar van de revoluties in Oost- en Centraal-Europa. Er was niet alleen de met symboliek
beladen val van de Berlijnse Muur in de DDR, maar ook in de andere voormalige satellietstaten van de
Sovjet-Unie kwam een einde aan het communistisch bewind, al dan niet als gevolg van een revolutie.
Hongarije speelde een voortrekkersrol door in de lente van 1989 de prikkeldraad aan de grens met
Oostenrijk door te knippen: het eerste gat in het beruchte IJzeren Gordijn. In oktober van hetzelfde
jaar demonstreerden 70.000 mensen vredig in de straten van Leipzig voor meer vrijheid en democratie. De communistische partij had tienduizend gewapende politieagenten ingezet om de revolutionaire krachten in
de kiem te smoren. Een goede maand later viel de Berlijnse muur.
In dezelfde tijd kwamen de inwoners van Tsjechoslovakije in opstand tegen hun communistische leiders. Aangevoerd door de legendarische figuren Vaclav Havel en Alexander Dubcek kreeg de massale protestbeweging het regime op de knieën. Dat gebeurde op vreedzame wijze waardoor de omwenteling in Praag het etiket ‘Fluwelen
Revolutie’ kreeg.
Heel anders was het in Roemenië, waar het bewind van Nicolae Ceausescu zich bleef vastklampen aan de macht.
Toen ook daar het volk op straat kwam, schoten het leger en de geheime politie in actie: er vielen meer dan duizend doden. Ook in de jaren na de bloedige revolutie bleef Roemenië erg onstabiel, tot het land op het einde van
de jaren negentig koers begon te zetten naar het lidmaatschap van de Europese Unie wat in 2007 een realiteit
werd.
De EU beklaagde er zich onlangs nog over dat de Roemeense overheid te weinig onderneemt om de noodzakelijke
hervormingen door te voeren in de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad. Daarom blijft het land onder
toezicht van Europese Commissie staan.
Bij de gewone bevolking is er nog steeds veel armoede, gebrek aan structuur en een zeer onzeker toekomstperspectief.
Naar aanleiding van 20 jaar adoptiedorpen Roemenië deed de Roemeense ambassadeur Mr. Ovidiu Dranga, bij
monde van zijn vertegenwoordiger Dan Iancu, een oproep tot solidariteit:
“Jullie hebben ons geholpen bij de moeilijke transitie om bij de EU te komen, waarvoor onze dank. We willen dat
Roemenië succesvol is. Bij de EU komen is één zaak. Ten volle integreren is nog een stap verder. Het belang van
projecten die op de lokale noden een antwoord bieden, is groter dan ooit. Hopelijk vinden we samen de juiste antwoorden”.
NONA wil een schakel blijven in de solidariteitsketting die de Roemeense bevolking nog steeds broodnodig heeft,
zowel financieel, logistiek, structureel als moreel.
Uw steun en sympathie voor onze projecten blijven ons stimuleren om verder te ijveren voor een betere toekomst
voor de Roemeense bevolking. De kinderen zonder naam en het bestuur van NONAmechild danken u!
Marc Claeys, voorzitter
Website voor Nona
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar eindelijk is het zo ver. Enkele koppen
hebben geprobeerd om op een correcte en vooral overzichtelijke wijze info te geven over
het reilen en zeilen van de vzw.
Op de website zal u informatie terug kunnen vinden over de vereniging zelf, de projecten
waar ze mee bezig is, en de geplande activiteiten. Bovendien zal u er ook de laatste nieuwsbrieven en een archief van (recente) activiteiten kunnen nalezen.
Waar terug te vinden? http://www.nonamechild.eu/
Indien u suggesties heeft om de website nog te verbeteren kan u contact opnemen met de
webmaster via b2b@telenet.be

8ste Roemeens eetfestijn op zondag 15 november 2009
Parochiaal Centrum, Baron de Gieylaan 25, De Pinte
Van harte welkom op ons jaarlijks eetmaal met traditionele Roemeense
gerechten op zondag 15 november 2009 tussen 12 en 14 uur.
Op het menu: aperitief, Roemeense boerensoep, kip met witte kool en aardappelpuree.
Volwassenen kunnen deelnemen aan 15 euro p.p., kinderen tot 12 jaar aan 5 euro.
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 rek.nr 751-2003188-81 met vermelding "etentje X volwassenen Y
kinderen".
Reserveren kan tot 8 november!
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Voor herhaling vatbaar!

Nieuws van Sfânta Faustina

Voor het achtste benefietconcert,
dat plaats vond op 9 mei in de kerk
van De Pinte, zorgde NONA voor
een formule die in de vorige uitgaven nog niet ten gehore was gebracht, nl. een combinatie van orgel
met mannenkoor.

Sinds de vorige nieuwsbrief is alweer een schooljaar verlopen.
Door tussenkomst van de Ierse organisatie zijn we in contact gekomen met Zuster Myriam van de
Congregatio Jesu.

Voor het orgel had NONA een beroep gedaan op Edward De Geest,
organist in de Sint-Baafskathedraal
en ook buiten onze grenzen vermaard. Hij bracht 4 orgelwerken
uit de laat-renaissance- en de
vroeg-barokke periode, die hem de
mogelijkheid boden om alle registers open te trekken en alzo het
gerestaureerde Lovaertorgel volledig tot zijn waarde te laten komen.
De Kleine Kantorij uit ons eigen De
Pinte bracht een muzikale wandeling doorheen 4 eeuwen koorwerken voor mannenstemmen. De 8
leden van het ensemble wisten de
meer dan 100 toehoorders te boeien met werken die door het grote
publiek minder bekend zijn, maar
precies daardoor hebben bijgedragen tot een interessant geheel.
Jan Milh

Zuster Myriam is een zeer dynamisch persoon gebleken die een
belangrijke bijdrage heeft geleverd
om het schooljaar met een positief
resultaat af te ronden. Vooreerst
heeft ze de coördinatie van de leerkrachten op zich genomen, ter vervanging van de vroegere coördinator Mihai Benchea. In de functie
van coördinator speelde ze “kort op
de bal” en heeft ze ons op regelmatige basis ingelicht over de activiteiten van de school. Zo ontvingen
we maandelijks een rapport van de
werkzaamheden (zie hiernaast:
rapport van juli).
Verder heeft ze contacten gelegd
met het Ministerie van opvoeding,
jeugdzorg en innovatie om de overname van de lonen van het onderwijzend personeel te bespreken.
Daar heeft ze gesproken
met Alina Paraschiv, die
samenwerkt met de Voorzitter van de Erkenningscommissie van Onderwijs.
Voornaamste probleem is
het ontbreken van een
wettelijk kader voor de
organisatie van ziekenhuisscholen. Zuster Myriam heeft een volledig dossier afgegeven met o.m.
stichtingsakte,
historiek,
doelstellingen, enz., evenwel zonder veel resultaat,
vermits ze zelfs na een
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aantal herinneringen
vernomen heeft.

niets

meer

Overigens is het gebouw nog niet
volledig afgewerkt en ligt de Ierse
vereniging Help Us Dry the Tears,
die het gebouw bekostigt, in een
conflict met de aannemer die weigert de voorlopige oplevering toe te
staan zolang niet voldaan is aan
zijn claim. Deze discussie is uiteraard niet van die aard om de
erkenning van de school te bespoedigen.
Daarom heeft ze ons aangeraden
om rechtstreeks contact op te nemen met de president van Roemenië Traian Basescu. We zijn er ons
wel degelijk van bewust dat je niet
zomaar bij een president kunt binnenlopen, maar niettemin zullen we
een poging wagen via onze ambassadeur Leo D’Aes, aan wie onze
voorzitter Marc Claeys een brief
heeft gestuurd om zijn bemiddeling
te vragen. Overigens is Traian Basescu niet vreemd in België, vermits hij aan de Zeevaartschool te
Antwerpen kapitein ter lange omvaart is geworden.

Sfânta Faustina krijgt onverwacht bezoek … uit Oost-Vlaanderen!
Op 4 mei heeft een Belgische delegatie de ziekenhuisschool Sfânta Faustina bezocht. Deze delegatie bestond uit Leo D’Aes, Belgisch ambassadeur in Boekarest, André Denys, provinciegouverneur van OostVlaanderen, William Blondeel, directeur Welzijn en Gezondheid van de
provincie Oost-Vlaanderen en Martine Colpaert, verantwoordelijke voor
de Samenwerking met Oost-Europa. Ze waren onder de indruk van de
realisatie en wensten ons nog veel succes met dit project (zie kaderstuk). Ondertussen heeft de provincie Oost-Vlaanderen onze subsidieaanvraag opnieuw gunstig beantwoord met de toekenning van een nieuwe toelage, waarvoor uiteraard onze dank. Mede dank zij deze subsidie
kunnen we ook voor het volgende schooljaar opnieuw de lonen van de
leerkrachten financieren.
Ter herinnering: het lerarenkorps bestaat thans uit de volgende personen: Larisa Hanganu, Liliana Simion, Paula Gabor (1/2), Tuţa Vişescu
(1/2), Myriam Ghenta en Alina Gal (1/2).

Geachte heren,
Van 4 tot en met 6 mei 2009 bracht een Oost-Vlaamse delegatie een werkbezoek aan Buzau (Roemenië).
De heer Gouverneur, André Denys, wou van die gelegenheid gebruik maken om kennis te maken met de vzw
No Name Child, actief in Boekarest, meer bepaald met de verwezenlijking van de ziekenhuisschool in het Universitaire Ziekenhuis.
Vooreerst wensen wij jullie nogmaals hartelijk te bedanken voor de inspanningen die geleverd werden om een
bezoek alsnog te organiseren.
De ontvangst was heel hartelijk. We maakten kennis met Zr. Myriam en de andere medewerkers. Mevr. Marlene Bourgeais was ook ter plaatse en kon ons meer vertellen over de historiek van het gebouwtje en de school,
hiervoor ook onze expliciete dank! Het werd een boeiend bezoek.
We willen dan ook zeker onze waardering uitdrukken voor het ganse project en het volledige team!
Nogmaals dank voor jullie inzet.
Met vriendelijke groeten,

Martine Colpaert
gezondheidsconsulent dienst Gezondheid

RAPPORT IULI
Noi in luna iulie am avut 200 de copii. Am facut cu ei activitati pedagogice si abilitati practice. Prin aceste activitati si abilitati am urmarit urmatoarele obiective:
educarea copiilor scolari si prescolari:
• dezvoltarea imaginatiei;
• imbunatatirea culturii generale;
• dezvoltarea lucrului in grup;
• imprimarea unor valori morale si cultarale;
• apropierea de fiecare copil in parte pentru
• a-i intelege mai bine suferinta si necesitatile;
• incurajarea copiilor si parintilor.
La abilitati practice am facut:
• educatie plastica;
• lucru manual;
• colaj, decupare;
• construirea unor imagini cu ajutorul jocurilor puzzle;

• realizarea unor obiecte din mediul inconjurator cu piesele LEGO;
Activitati pedagogice:
• utilizarea calculatoarelor pentru jocuri ce necesita atentie si rapiditate;
• vizionarea unor desene animate si apoi discutii pe anumite teme;
• imbunatatirea cunostintelor generale prin citirea unor enciclopedii despre corpul uman, lume si animale;
invatarea obiectelor si culorilor prin diferite jocuri.
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7de Nona-eetfestijn

Giften en subsidies

Op zondag 16 november 2008 van
12 tot 14 uur vond het jaarlijks
Nona-eetfestijn plaats in de parochiezaal van De Pinte.
Op het menu stond:
Roemeense
bubbels, groentesoep, stoofpotje uit
de Karpaten en koffie met cake. De
parochiezaal zat stampvol. Er waren
ongeveer 250 sympathisanten komen opdagen.
Het eten van kok Nico en zijn team
werd blijkbaar gesmaakt want veel
mensen kwamen hun bord nog eens
vullen.
Naast de deelnemers danken wij ook
de vele helpers, opdieners, afwassers, afruimers, barmannen, etc.. die
het eetfestijn mede hebben mogelijk
gemaakt.
Tevens danken wij de vrije basisschool van De Pinte voor het gebruik
van hun tafels, stoelen en afwasmachine en aan de Gezinsbond vzw
voor het gebruik van borden en bestek.
Het 7de Nona-eetfestijn bracht netto
2.541 euro op.
Carl Spriet

Vzw Nona heeft in 2008 voor 5.401
euro giften ontvangen van sympathisanten.
Daarboven werden subsidies ontvangen van de Provincie OostVlaanderen en de gemeente De Pinte
voor een totaal bedrag van 13.629
euro.
Het benefietconcert met Jef Neve
was een groot succes en heeft netto
6.487 euro opgebracht.
Het nettoresultaat na aftrek van alle
kosten en uitgaven bedroeg 17.568
euro in het jaar 2008.
De opbrengst gaat integraal naar de
Nona-projecten voor kinderen in
Roemenië.
Carl Spriet, penningmeester

en

In het kleine dorpje Pietreni, gelegen
aan de voet van de Karpaten 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
kinderen graag verder 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 blijven zoeken naar minstens
duizend harten voor duizend bananen om ook dit jaar wat voedsel en
blijheid te brengen in het kleuterschooltje van Pietreni.
Giften zijn steeds welkom op
751-2003188-81 van Nona.

rek.

Vakantiespelen Costesti
Onder de immer enthousiaste inzet van Marlene Bourgeais werden
voor de zesde keer op rij vakantiespelen georganiseerd in Costesti, een dorp gelegen aan de voet
van de Witte Karpaten.
Dit jaar lag de nadruk op het fietsen. Nieuwe fietsen werden in
Roemenië aangekocht. Vlaamse
vrijwilligers werkten samen met
Roemeense monitoren een programma uit waarin o.a. veilig fietsen en EHBO aan bod kwamen.
Hiernaast bleven de sportactiviteiten het ook goed doen. In samenwerking met de vereniging Koyagon was er een tweedaagse trektocht in het Nationale park BuilaVânturarita. Aandacht voor het
milieu en de natuur waren hierbij
aandachtspunten.
Op het einde van de spelen maakten de kinderen samen een grote
poster die u hiernaast ziet. In het
midden tussen de hartjes zie je
o.m. de tekst "multumim ca existati" wat betekent "we danken u
dat u bestaat". Links in de marge
de naam van Marlene.
Volgend jaar worden er nieuwe
initiatieven opgestart. U hoort er
nog van!

Vzw NONA
Hilde Baekelandt, Marlene Bourgeais, Nico Braeckman, Marc Claeys, Christine Declercq, Johan Demets, Pol Dermaux, Simonne Lefebvre, 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: nonamechild@telenet.be
rek.nr. AXA 751-2003188-81
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met steun van:

