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Vlaanderen en Roemenië 

Tijdens het officieel bezoek van het Belgisch vorstenpaar aan Roemenië vorige zomer  eindigde Koning 
Albert zijn officiële toespraak als volgt: “Ik hef mijn glas op de gezondheid van de President van Roeme-

nië en van zijn echtgenote en op de diepe vriendschap tussen onze volkeren.” 

Er is inderdaad een bijzondere band tussen België, meer bepaald Vlaanderen en Roemenië. Reeds 130 jaar lang 
zijn er bilaterale diplomatieke betrekkingen tussen beide landen. De beelden op de televisie en de persberichten 
naar aanleiding van de revolutie in 1989 ontlokten massale steun en solidariteit vanuit Vlaanderen. De werking van 
de adoptiedorpen creëerde  blijvende vriendschapsbanden.  

De vroegere ‘actie dorpen Roemenië-Vlaanderen’ evolueerde naar een Vlaamse koepel voor alle organisaties die 
werken ten bate van Roemenië. 

In 1997 werd een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen de Vlaamse en Roemeense regeringen. Het omvat 
onder meer de samenwerking op het gebied van landbouw, milieu, bestuurszaken en onderwijs en de bevestiging 
van de lopende samenwerkingsinitiatieven op alle domeinen waarvoor de Vlaamse Overheid bevoegd is. Het sa-
menwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Roemenië past in het internationaal beleid van de Vlaamse Regering 
waarin Centraal- en Oost- Europa nog steeds als prioritaire regio wordt beschouwd. In dat kader werd heel recent 
nog door Mevrouw M. Pârcălăbescu, Staatssecretaris voor KMO, Handel en Ondernemingsklimaat van Roemenië en 
de heer Koen Verlaeckt, secretaris-generaal van het Departement internationaal Vlaanderen, een nieuw werkpro-

gramma voor 2010 en 2011 ondertekend. 

Van 23 tot 26 februari 2010 was een delegatie van het Roemeense parlement in 
ons land te gast. Het bezoek van de Roemeense parlementsleden kaderde in de 
viering van 130 jaar bilaterale betrekkingen tussen België en Roemenië. Naar 
aanleiding hiervan vond op woensdag 24 februari een colloquium plaats in de 
Senaat. 

De medewerking van de Belgische ambassadeur in Roemenië tijdens onze laats-
te NONA-missie was kenmerkend voor de relaties tussen beide landen. We 
schrijven hierover meer in een afzonderlijk artikel in deze nieuwsbrief. 

De werking van NONA is deel van een grote beweging van menselijke vriend-
schap en solidariteit die een boodschap wil zijn van verdraagzaamheid die ook 
gedragen wordt door het beleid in Vlaanderen. 

Marc Claeys, voorzitter 

 
 
Ambassadeur Leo D’Aes samen met Zr. Myriam,  
verantwoordelijke voor de ziekenhuisschool Sf. Faustina.  

Europa cantat! 

NONA is reeds aan de negende editie van haar jaarlijkse 
benefietconcert toe en nodigt u dan ook van harte uit op 
zaterdag 29 mei om 20 uur in de parochiekerk van De Pin-
te. 

Dit jaar is het de beurt aan het mannenkoor Sint-Barbara 
uit Heusden onder de kundige leiding van Jos Van den Bor-
re, die ons zal vergasten op een muzikale reis door Europa. 
Solisten zijn Ann Van den Borre, harp, Michaël de Permen-
tier, piano en Luc Braeckman, gitaar. 

Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop (12 euro aan de in-
gang) – lagere-schoolkinderen 5 euro – en zijn te bekomen 
op het secretariaat van de vzw, Serafien de Ryckelaan 21, 
tel 09 282 85 78, e-mail nonamechild@telenet.be en bij de 
bestuursleden van de vzw NONA. 

Zie ook www.nonamechild.eu 



NONA zending naar Boekarest  
van 10 tot 14  februari 2010 
 
Tien jaar geleden begon NONA met 
de inrichting van een speelkamer 
en  de betaling van het loon voor 
een opvoedster. De bedoeling was 
een zinvolle pedagogische opvang 
te voorzien voor de talloze kinderen 
die langdurig in het ziekenhuis ver-
bleven en vaak geen thuis hadden. 
Kort daarna werd onderwijs inge-
richt in het ziekenhuis omdat heel 
wat kinderen een grote leerachter-
stand hadden. Hieruit ontstond de 
ziekenhuisschool Sfâ Faustina die 
een eigen gebouw kreeg en mo-
menteel een goed werkende school 
is met enthousiaste leerkrachten. 
NONA betaalt de lonen van deze 
leerkrachten en helpt bij de aan-
koop van didactisch materiaal. 
Wij hopen dat de Roemeense over-
heid  in de nabije toekomst  de 
loonlast op zich neemt en het zie-
kenhuisonderwijs erkent. Wij zou-
den onze financiële middelen dan 
kunnen aanwenden om vorming , 
begeleiding en ondersteuning te 
voorzien voor de leerkrachten in 
samenwerking met Vlaamse instel-
lingen voor ziekenhuisonderwijs die 
ruime expertise hebben. 
Zuster Myriam, verantwoordelijke 
van Sfâ Faustina, bijgestaan door 
Zuster Lucia, is reeds geruime tijd 

bezig stappen hiertoe te zetten 
doch zonder veel resultaat. 
Ze vroeg daarom onze hulp om te 
lobbyen bij de overheid. Dankzij de 
steun en inzet van de 
Heer Leo D’Aes, Belgisch 
ambassadeur in Roeme-
nië, bleek de Roemeense 
nationale en lokale over-
heid bereid ons dossier 
te bespreken. 
Gilbert Strumane en 
Marc Claeys reisden van 
10 tot 14 februari naar 
Boekarest. 
We hadden verschillende 
contacten op hoog ni-
veau met (in chronologi-
sche volgorde): 
• Alexander Popescu, 

v i ce-burgemeester 
van de stad Boekarest 

• Dr.Catalin Smarandache, direc-
teur van het kinderziekenhuis 
Marie Curie 

• Catalin Avramescu, kabinetsadvi-
seur van de president 

• Dr. Marius Savu en Dr. Tania 
Radulescu, respectievelijk direc-
teur generaal en medisch direc-
teur bij de ‘Administratia Spitale-
lor si Serviciilor Medicale Bucu-
resti ‘ 

• Liliana Preoteasa, Directeur Ge-
neraal Ministerie van Onderwijs 
en Carmen Iftime, op het minis-
terie verantwoordelijk voor inter-
nationale relaties 

• Dhr. Leo D’Aes: ontvangst op de 
Belgische ambassade 

• Sebastian, juridisch adviseur 
• Liliana, Alina,Larisa,Tuta en Pau-

la: leerkrachten van de zieken-
huisschool Sfâ Faustina 

• Sorin Dumitrescu, volksverte-
genwoordiger en voorzitter van 
de commissie onderwijs van het 
Roemeense parlement. Dit over-
leg werd wegens heerkracht af-

gelast doch ging de week nadien 
toch door zonder ons in aanwe-
zigheid van de ambassadeur en 
Zuster Myriam. 

 
Onze missie naar Roemenië heeft 
de verwachtingen meer dan inge-
lost. We zijn de zusters dankbaar 
voor het onthaal en de transporten.  
Een bijzondere dank en erkentelijk-
heid gaat uit naar de Heer Leo 
D’Aes, zonder wiens hulp en en-
thousiaste inzet de overheidscon-
tacten onmogelijk zouden geweest 
zijn. We mochten ervaren dat de 
ambassadeur ons project een groot 
hart toedraagt en ten volle onder-
steunt.  
Ook na onze reis kwamen mails van 
de ambassade ter opvolging van 
een aantal afspraken. 
Heel wat werkpunten moeten nu 
verder systematisch opgevolgd 
worden. 
We zullen bij de overheidsinstanties 
blijven aankloppen voor erkenning 
en subsidiëring.  Problemen met 
het gebouw moeten aangepakt 
worden en een juridische structuur 
voor de school moet vorm krijgen. 
We zullen exploreren of een  Euro-
pees ondersteuningsprogramma 
mogelijkheden biedt. 

2 

Werksessie met het team van de 
Ziekenhuisschool Sf. Faustina 
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Pofta buna! (smakelijk) 
Op de laatste editie van de Roemeen-
se maaltijd kon NONA ongeveer 170 
eters vergasten op een typisch Roe-
meens gerecht. Na afloop konden we 
enkel positieve reacties optekenen, 
wat voor ons, organisatoren, toch al-
tijd een opsteker is. 
Overigens was het de laatste keer dat 
de maaltijd in het parochiaal centrum 
kon doorgaan wegens de nakende 
afbraak. Momenteel kijken we uit naar 
een nieuwe locatie, maar één ding 
staat vast: ook in 2010 komt er een 
Roemeens eetfestijn! 

Het komt er op aan de contacten 
warm te houden en rekenen hiervoor 
voornamelijk op Zuster Myriam. Bij 
alle contacten verwezen we naar het 
charter over de rechten van het zieke 
kind van HOPE, de Europese koepel 
voor het ziekenhuisonderwijs. 
We hebben ervaren dat, naast de 
structurele hulp, de solidariteit uiter-
mate belangrijk is. Zowel Zr. Myriam 
en Zr. Lucia, als de leerkrachten 
drukten uit hoe belangrijk onze more-
le steun voor hen is. De coördinatie 
van de school is in zeer goede han-
den. 
We werden geconfronteerd met een 
enthousiaste en bekwame groep 
mensen die zich professioneel en met 
een groot hart inzet voor Sfâ Fausti-
na. We zijn ervan overtuigd dat 
NONA dit project in de toekomst met 
kracht moeten blijven ondersteunen. 

Marc Claeys 

Enkele sfeerbeelden van 
de ziekenhuisschool 
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met steun van: 

en 

In de dorpjes 
Pietreni en Bistri-
ta, gelegen aan de voet van 
de Karpaten kunnen de kin-
deren reeds verschillende ja-
ren rekenen op hun wekelijk-
se banaan. NONA wil deze  
kinderen graag verder één 
banaan per week geven. Dit 
betekent 30 bananen per kind 
of ongeveer 5 kg wat een to-
taal is van slechts 5 luttele 
euro per kind voor een heel 
schooljaar. 
Wij blijven zoeken naar min-
stens duizend harten voor 
duizend bananen om ook dit 
jaar wat voedsel en blijheid te 
brengen in het kleuterschool-
tje van Pietreni. 
 
Giften zijn welkom op rek. 
751-2003188-81 van Nona. 

Vakantiespelen in Costesti  
 
De vakantiespelen waren in 2009 voor de 
zesde keer op rij een succes. Thema dit 
jaar was fietsen en fietsveiligheid. Drie vrij-
willigers uit het Leuvense, Gie, Diederik en 
Ann, die in de Bucovina projecten in een 
dorp ondersteunden sloten zich dit jaar aan 
bij het project Trovant. 

In januari, februari en maart werd dit pro-
ject samen met Marlene Bourgeais voorbe-
reid. 

Met de verkregen financiële middelen kon-
den 53 nieuwe fietsen aangekocht worden 
in Roemenië. Deze worden ter beschikking 
gesteld van de kinderen via een uitleen-
post. 

Er was heel wat aandacht voor de veilig-
heid. Het verkeersreglement en de prakti-
sche toepassing ervan werd geoefend op een fietsparcours waar de kinderen 
aan meebouwden. Ook EHBO werd aangeleerd. Op 1 augustus werd een grote 
fietsparade gehouden in het dorp. 

Naast dit thema konden de meer dan 200 deelnemende kinderen ook 
gaan zwemmen, sportactiviteiten doen en deelnemen aan de zangmo-

menten. 

Voor het derde jaar op rij 
werd ook opnieuw samen-
gewerkt met de vzw Kogayon 
die trektochten en natuurexploratie 
organiseert in het Nationaal Park 
Buila-Vanturarita. De jongste kinde-
ren konden deelnemen aan korte 
dagwandelingen terwijl de oudsten 
een tweedaagse tocht ondernamen 
met overnachting in de bergen. 

Een duidelijk succes van het project 
is wel dat dit jaar 5 nieuwe plaatse-
lijke monitoren aan de slag waren. 

Zij namen de vorige jaren deel aan de vakantiespelen en engageerden zich om 
mee te werken. Dit is een hoopvol teken voor een geslaagde verankering van 
het project in de dorpsgemeen-
schap. 

Op woensdag 21 april 2010 konden 
een 70-tal geïnteresseerden in de 
De Schryverzaal van Sint-Bavo-
humaniora naast een overzicht van 
de vakantiespelen ook kennisma-
ken met het Nationaal Park Buila-
Vanturarita. De oprichter van dit 
5.000 ha grote park, Florin Stoican, 
bracht een boeiende uiteenzetting 
over dit prachtig natuurgebied. 

Johan Demets 

Vzw NONA 
Hilde Baekelandt, Marlene Bourgeais, Nico Braeckman, Marc Claeys, Christine De-
clercq, Johan Demets, Pol Dermaux, Filip Maes, Jan Milh, Carl Spriet, Gilbert Stru-
mane, Cecile Vanassche, Rita Vandenborre, Marijke Verfaillie, 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 
 www.nonamechild.eu  
 rek.nr. AXA 751-2003188-81 


