Nieuwsbrief 15 — mei 2011
Tien jaar NONA
Op 11 september 2001 werd de vzw NONA opgericht op de stichtingsvergadering in het Psychiatrisch Centrum
Caritas te Melle. De informele steun die door een aantal mensen toen reeds aan Roemenië werd gegeven werd
gestructureerd in een rechtspersoon.
In de 10 voorbije jaren heeft NONA heel wat kunnen realiseren: de uitbouw van het ziekenhuisonderwijs in Boekarest en de sociale emancipatie van de jeugd in Costesti en omstreken, dankzij de financiële en morele hulp van
vele sympathisanten, de steun van provincie, gemeente, scholen en fondsen.
In dit jubileumjaar staat heel wat op het programma.

• Vrijdag 3 juni om 20 uur is er het jubileumconcert ‘Renaissance-polyfonie in Europa’.
• Zondag 18 september om 16 uur presenteert Hans Schmidt de ‘avant première’ van zijn gezinsprogramma
“Een hoed vol liedjes” in het OCP De Pinte.

• Zaterdag 22 oktober vieren we ons 10-jarig bestaan met een symposium “10 jaar solidariteit NONA – Roemenië: gisteren, vandaag, morgen”. We stellen hierbij zowel de huidige situatie en toekomstige evolutie van
Roemenië als de efficiëntie van een structurele hulpverlening centraal.
Een Roemenië-expert zal als gastspreker de thematiek inleiden. Een panel bevoorrechte getuigen zal hierover in
discussie gaan onder leiding van televisiejournaliste Kathleen Cools.
U bent welkom op dit symposium in de raadzaal van het Gemeentehuis De Pinte om 10 uur. Inschrijven kan nu
reeds via mail op nonamechild@telenet.be.

• We sluiten het jubileumjaar af met onze traditionele Roemeense maaltijd op zondag 13 november in de Gemeentelijke Basisschool De Pinte.

NONA dankt voor uw sympathieke steun!

Marc Claeys,voorzitter

Jubileumconcert met het kamerkoor Cum Gaudio
en organist Leon Bierens
Om het 10-jarig bestaan van onze vzw met vreugde te vieren, kon NONA voor haar
10de benefietconcert op rij geen beter koor uitnodigen dan het kamerkoor Cum
Gaudio – met vreugde – uit Sint-Martens-Latem. Cum Gaudio, dat onder de leiding
staat van Raf De Troyer, zal in dit concert putten uit het rijke repertoire van vocale
muziek uit de renaissance met componisten zoals Arcadelt, Lassus, Byrd, Desprez
en Isaac, een stijlperiode waarin de lage landen een letterlijk toonaangevende rol
hebben gespeeld. Zang wordt afgewisseld met instrumentale intermezzi op het
gerestaureerde Lovaertorgel van de kerk van De Pinte, gebracht door Leon Bierens, organist in de OLV Sint-Pieterskerk van Gent.
Dit jubileumconcert gaat door op vrijdag 3 juni 2011 om 20h in de kerk van Sint
-Nicolaas van Tolentijn in De Pinte.
Kaarten kosten 10 EUR in voorverkoop (12 EUR aan de ingang) – lagereschoolkinderen gratis – en zijn te bekomen op het secretariaat van de vzw, Serafien de Rijckelaan 21, tel 09 282 85 78, e-mail nonamechild@telenet.be en bij de
bestuursleden van de vzw NONA. Zie ook op: www.nonamechild.eu

Een hoed vol liedjes
Meneer Hans zingt en swingt met Nomad Swing en Koen de Cauter op zondag 18 september om 16 uur.
Een swingend, jazzy programma waar kinderen met ouders en grootouders van genieten. Hans Schmidt schreef
honderden kinderliedjes, zowel in het Nederlands als in het Frans. Hij bracht daarmee 10 CD's uit die steeds door
anderen werden gezongen. Nu is de tijd gekomen om, omkaderd door schitterende muzikanten, zelf weer op de
scène te staan. Met " Een hoed vol liedjes" toert hij straks door Vlaanderen.
Een hoed vol liedjes is een liedjesprogramma met vrolijke, humoristische maar ook ontroerende teksten. De
swingende jazz, musette en chanson dragen de liedjesteksten en initiëren de kinderen in deze waardevolle muziek.
Dit programma wordt u aangeboden door de vzw NONA samen met de 5 basisscholen van De Pinte. De volledige
opbrengst gaat naar de vzw NONA die op die dag ook haar 10 verjaardag viert.
Tijdig reserveren is aangeraden.

Reservatie www.hansschmidt.be
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De directrice van de ziekenhuisschool van Boekarest op
bezoek in ons land.
Vorming en expertise-uitwisseling
zijn essentieel voor een structurele
en duurzame hulpverlening.
Daarom nodigden we Zuster Myriam uit om kennis op te doen over
de organisatie en methodiek van
het ziekenhuisonderwijs.
Het ideale startmoment van haar
bezoek was haar deelname aan
onze Roemeense maaltijd in De
Pinte op zondag 14 november,
waar ze sprak met vele NONAsympathisanten. Naast een beetje
toerisme in ons mooie Vlaanderen
waren heel wat bezoeken en contacten gepland.
Zr. Myriam kon logeren in het provincialaat van de Zusters van Liefde, hiervoor zijn we hen dankbaar.

Boekarest. Gedeputeerde Couckuyt
en William Blondeel, directeur Directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking ontvingen Zr. Myriam
zeer hartelijk en toonden veel interesse voor het project.
We hopen dat de provincie zal blijven steunen. Begin mei bracht de
député opnieuw een bezoek ons
project . Een reportage in AVS
werd hierover uitgezonden.
Bezoek aan vzw SINZ (School
in en na Ziekenhuis)
Zuster Myriam, Marc en Marijke
werden warm ontvangen door een
groep gedreven medewerkers van
deze organisatie. Irene Vossen
schetste doelstellingen en werking.
SINZ berust op vrijwilligerswerk,
op voornamelijk gepensioneerde
leerkrachten die ernstig, langdurig
zieke kinderen bijscholen om de
leerachterstand zoveel mogelijk te
beperken. Samenwerking met
school en ziekenhuis zijn hier van
fundamenteel belang. Zuster Myriam was geïnteresseerd in de pedagogisch-didactische aanpak. Zij
kon heel wat interessante tips en
materiaal mee naar huis nemen.

Stadsbezoek Gent
Onder een stevige regen vatten we
onze tocht door Gent aan. Ons gezelschap bestond uit Zuster Myriam, Filip, Katelijne, Jan V en Marijke. Onder begeleiding van Katelijne bezochten we het Prinsenhof,
geboorteplaats van keizer Karel.
Van daaruit wandelden we via het
klooster van de Karmelieten naar
het Gravensteen. Voor Zuster Myriam was het hoogtepunt van de
wandeling het bezoek aan de SintBaafskathedraal. Zij was gefascineerd door ‘Het Lam Gods’ van de
gebroeders Van Eyck. Alhoewel het
schilderij werd gerestaureerd, konden we, mede dankzij de deskundige uitleg van Katelijne, op afstand het prachtige kleurenpalet,
de virtuoos geschilderde panelen
van het altaarstuk bewonderen.
Uitgeregend maar gelukkig sloten
we een boeiende namiddag af met
een heerlijke koffie in het
‘Oeverloze eiland’.

Driedaags bezoek aan de UZschool
De school voor zieke kinderen in
het Universitair Ziekenhuis te Gent
bestaat reeds sinds 1956. Een
ploeg gemotiveerde leerkrachten
geeft er aangepast onderwijs.
Zr. Myriam kreeg de kans om kennis te maken met de organisatie
en methodiek van het ziekenhuisonderwijs en kreeg veel nuttige
informatie. Met een NONAdelegatie werd zij ontvangen door
Rudy Coddens, onderwijsschepen
van de stad Gent.
Samen met directrice Ingrid Van
den Branden kon Zr. Myriam deelnemen aan de vergadering van de
Belgische directeurs van ziekenhuisscholen
in Luik.
We hopen dat
de samenwerking met
de UZ-school
verder mag
groeien.

Ontvangst Eddy Couckuyt, gedeputeerde provincie OostVlaanderen
Reeds meerdere jaren ontvangt
NONA subsidies van de provincie
Oost-Vlaanderen in het kader van
de grensoverschrijdende initiatieven. In mei 2009 bezocht gouverneur Denys de ziekenhuisschool in

Ontvangst
op de Roemeense ambassade
Marc, Jan en
Zr. Myriam
rijden naar
de Roemeense ambassa2

de in Ukkel waar
ambassadeur Ovidiu Dranga en
medewerkster Teodora Simion ons
opwachten.
We praten over de sinds lang beloofde steun door de Roemeense
overheid aan Sf Faustina. Belangrijkste hinderpaal is het ontbreken
van een wetgevend kader: noch
nationale opvoeding, noch sociale
zekerheid erkennen ziekenhuisonderwijs.
Volgens de ambassadeur is daar
op korte termijn geen verandering
in te verwachten, zeker nu de economische crisis in Roemenië dubbel zo hard heeft toegeslagen dan
bij ons.
Het land moet zich bewust worden
van de nood aan ziekenhuisonderwijs. Aangezien de jongeren van
vandaag de beslissers van morgen
zijn, stelt de ambassadeur voor
om de studenten aan te spreken.
Hij zal ons in verbinding stellen
met de sociale faculteiten van de
universiteit van Boekarest, enerzijds om stages te organiseren in
het ziekenhuisschooltje, anderzijds
om het ziekenhuisonderwijs als
onderwerp voor een eindejaarswerk voor te stellen. Hij suggereert om in afwachting verder te
blijven aankloppen bij caritatieve
instellingen.
Verkenning van Brussel
Na het bezoek aan de ambassade
gaat de reis richting Atomium.
We vervolgen onze uitstap met de
metro naar het stadscentrum: de
grote markt. We brengen ook een
bezoek aan de Sint-Niklaaskerk en
aan de kathedraal. Via het parlementsgebouw en het park houden
we halt op de bovenverdieping van
het instrumentenmuseum in een
prachtig art-nouveaugebouw. We
keren terug via het justitiepaleis
en de Matongewijk om aan de Hallepoort de metro te nemen richting
parking.

Aanwezigheid op raad van bestuur van vrijdag 19 november
De raad van bestuur vergadert in
aanwezigheid van Zr Myriam. Enig
agendapunt is
de toestand van het schoolgebouw
dat weliswaar al in gebruik is, maar
nog niet is opgeleverd en tal van
mankementen vertoont. Ondertussen is de aannemer van het gebouw failliet verklaard en heeft de
aannemer van de uitrustingswerken
een claim lopen van ongeveer
1.250 euro. Het is niet
duidelijk wie momenteel eigenaar is
van het gebouw: de stad, het ziekenhuis of de Ierse bouwheer
HUDT. Alhoewel NONA niet rechtstreeks betrokken is bij het gebouw
– dat door de Ierse
vereniging Help Us Dry the Tears
(HUDT) werd bekostigd – is de toestand van het gebouw nadelig voor
het onderwijs. Daarom neemt
NONA zich voor om samen met
HUDT deze situatie op te klaren.
Meer informatie hierover staat in
het reisverslag ‘NONA zending in
Boekarest’, verder in deze nieuwsbrief.

Bezoek aan Brugge en Oostende
Op zaterdag 20 november hebben
Jan en Carl zuster Myriam meegenomen voor een bezoek aan Brugge
en Oostende.
De wandeling door Brugge langs
het minnewater en het prachtige
begijnhof bracht ons naar het centrum. We bezochten onder andere
de O.L.Vrouwekerk, waar de Madonna met kind van Michelangelo te
bezichtigen was, alsook de statige
Sint-Salvatorkathedraal. Na het
bezoek aan de heilige bloedkapel
maakten we een boottochtje op de
reien. Daarna was het tijd om een
lekker hapje te gaan eten in een
pittoresk restaurantje aan de reien.
In de namiddag reden we naar
Oostende, waar we een mooie wandeling gemaakt hebben op de pier
en de dijk. Daarna was het tijd om
huiswaarts te keren. Zuster Myriam had er zichtbaar van genoten.

Bezoek aan “L’Ecole Escale”,
Cliniques Universitaires St Luc
in Brussel
Gilbert en Marijke begeleiden de
dag voor Zuster Myriam.
Met trein en metro in recordtijd
naar onze bestemming.
We worden er zeer hartelijk ontvangen door directeur Christian Lieutenant en zijn team.
Die geven ons toelichting bij de
structuur en de werking van de
school. Daarna krijgen we ruim de
gelegenheid om het contact tussen
de jongeren en hun mentoren te
volgen.
Opvallend is wel dat, benevens de
kinderen in behandeling in het ziekenhuis, ook ambulante patiënten
uit de regio gebruik kunnen maken
van een sterk geïndividualiseerde
ondersteuning.
In de marge hebben we een verhelderend gesprek over de werking
van H.O.P.E. (Hospital Pedagogues
in Europe), waarvan Christian Lieutenant jarenlang, als secretaris, één
van de drijvende krachten was.
Samengevat: voor Zuster Myriam
en ook voor ons een boeiende kennismaking met een goed gestructureerde organisatie.

Onderwijs aan Radboudziekenhuis Nijmegen en contact met
HOPE.
In het Universitair Medisch Centrum
St. Radboud te Nijmegen werkt de
organisatie Ziezon voor het welzijn
vd zieke kinderen. Sinds jaren zorgen zij voor de coördinatie van onderwijs van de kinderen, niet alleen
in ziekenhuizen in Nederland maar
ook voor thuisonderricht in Nederland. We bezochten met Zr Myriam
de onderwijs-facilteiten die het ziekenhuis heeft, met 1 woord fenomenaal en een pracht voorbeeld
hoe het kan.
Van hieruit werkt HOPE. Deze organisatie brengt in kaart wat er van
inspanningen gedaan worden in
Europa op het vlak van onderwijs
voor de zieke kinderen. HOPE
brengt alle ervaringen, contacten
en best-practices samen. Tevens
ijveren ze ervoor dat haar leden de
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nodige steun krijgen om alles te
organiseren. Tijdens ons bezoek
krijgen we heel wat informatie en
kunnen verder gebruik maken van
hun netwerk.
In 2000 hebben zij de ‘Universele
verklaring van de rechten van het
zieke kind’ opgesteld.
Meer info:
http://www.hospitalteachers.eu/
Bezoek aan het MPI en Buitengewoon Onderwijs ten Dries in
Landegem
Hier kon Zr. Myriam uitgebreid kennis maken met de orthopedagogie
van de kinderen met motorische
handicap. Ondanks het feit dat dergelijke technologische mogelijkheden in Roemenië niet betaalbaar
zijn, kreeg zij toch heel wat inzichten en tips mee die bruikbaar zijn
voor Sf. Faustina.
Officiële ontvangst in de gemeente De Pinte
Op 24 november werd NONA officieel op het gemeentehuis ontvangen
door Lieve Van Lancker, schepen
voor jeugd, informatie- en communicatiebeleid, ontwikkelingssamenwerking, gelijke kansenbeleid , gezinsbeleid en Sien Van Boven, voorzitter van de gemeentelijke Raad
voor Ontwikkelingssamenwerking
(GROS).
De schepen sprak bemoedigende
woorden en loofde de werking van
NONA. De ontvangst blijft vereeuwigd op de bladzijde van het gemeentelijk gulden boek. Zr. Myriam
kreeg een attentie mee voor alle
kinderen van haar ziekenhuisschool.
Verwelkoming door de Gentse
bisschop
Na een persoonlijke verwelkoming
door Mgr. Van Looy, kregen we de
kans om de werking van Sf. Faustina en de doelstellingen van NONA
uitvoerig toe te lichten bij stafmedewerker Zr. Joëlle Vanhoeck.
We hopen dat deze contacten kunnen uitmonden in betere bekendmaking van ons werk en perspectieven biedt naar financiële ondersteuning.

NONA-zending naar Boekarest
van 5 tot 9 februari 2011
“Centrul educational SF Faustina” organiseert sinds 10 jaar onderwijs aan
langdurig zieke kinderen, opgenomen
in het “Spitalul de copii Marie Curie”
te Boekarest.
Onder leiding van zuster Myriam
Ghenta geven vijf leerkrachten onderwijs aan bed of in het schoolgebouw.

onderwijsdoeleinden, de financiële
aspecten, de relaties met de Roemeense autoriteiten, aspecten van
verzekering en de
mogelijkheid tot
het verwerven
van Europese
fondsen.

Zondag 6 februari
Een vergadering
Sf. FaustinaNONA-HUDT heeft
plaats. Een dosMet Ambassadeur Leo D’Aes in Boekarest
sier is ingediend
voor de financieD’Aes die ons samen met Zr. Myriam
ring van de renovatiekosten van het
uitgenodigd heeft voor aperitief en
gebouw bij de Duitse organisatie
‘Renovabis’. Begin april zullen we we- lunch. De ontvangst is zeer hartelijk
ten of de financiële middelen worden en de ambassadeur informeert met
interesse naar de evolutie van ons
toegekend.
project.
HUDT is eigenaar van het gebouw
Hij zal een beknopte versie van het
doch de grond is eigendom van de
stad Boekarest die het vruchtgebruik Vlaamse decreet in verband met zieaan het ziekenhuis heeft gegeven. Er kenhuisonderwijs bezorgen aan de
voorzitter van de commissie onderis dus geen rechtszekerheid dat het
wijs van het Roemeens parlement. In
gebouw door de school kan blijven
gebruikt worden. Het schoolgebouw is functie van de bestemming van het
schoolgebouw stelt de ambassadeur
nog steeds niet opgeleverd en er is
voor dat hij een brief schrijft naar
nog discussie met de aannemer.
burgemeester Oprescu met wie hij
Al deze problemen zullen met een
goede relaties onderhoudt.
advocaat besproken worden in de
We vernemen dat de ambassadeur
hoop goede oplossingen te kunnen
niet lang meer in Roemenië zal zijn.
vinden.
Hij is immers aangesteld als directeur
Maandag 7 februari
voor de Afrikalanden in Brussel. Dhr.
Om 9 uur komen we Philippe Beke, ambassadeur in Bulgasamen in het school- rije, volgt hem op. Dhr. D’Aes is ergebouw op het tervan overtuigd dat Dhr. Beke onze
rein van het kinderprojecten zal steunen en zal hem uitziekenhuis waar
voerig briefen.
advocaat Cojan en
We nemen dankbaar afscheid van de
gemeenteambtenaar ambassadeur voor zijn engagement
Musat ons komen
en steun t.o.v. NONA en met een tikvervoegen.
keltje heimwee omdat hij Boekarest
Na ruim overleg en
verlaat. We hopen goede contacten
discussies die kadete kunnen leggen met zijn opvolger.
ren in de context van
een ingewikkelde
Roemeense regelgeving, worden een
aantal afspraken gemaakt rond de oprichting van een
rechtspersoon
Sf.
Faustina, en de
Zaterdag 5 februari
Aankomst in de luchthaven van Bane- oplevering en renovatie van het
schoolgebouw.
asa en ontvangst in het klooster van
Op 24 februari zal de gemeenteraad
de zusters waar we logeren. ’s
van Boekarest een uitspraak doen
Avonds hebben we een intern overleg met Zr. Myriam en overlopen alle over de rechtszekerheid van het gebouw als onderwijsbestemming. De
punten die moeten uitgeklaard wornodige voorbereidingen en contacten
den: lidmaatschap H.O.P.E. (de Europese koepelorganisatie voor zieken- hiertoe werden gerealiseerd. Verder
huisonderwijs), de nood tot renovatie worden nog afspraken gemaakt over
van het schoolgebouw, het oprichten de lonen van de leerkrachten.
van een rechtspersoon Sf. Faustina,
Om 14u45 ontmoeten we op de Belgihet vrijwaren van het gebouw voor
sche ambassade Ambassadeur Leo
Tuta Visescu, halftijds les lager onderwijs - Paula Gabor: halftijds informatica en spelleiding - Alina Nedea:
halftijds Roemeens - Larisa Hanganu:
voltijds Frans - Liliana Simion: voltijds wiskunde, fysica en scheikunde.
Het team levert schitterend werk, in
-naar onze normen- moeilijke omstandigheden en aan een laag loon.
Het project Sf. Faustina is mogelijk
dankzij de giften van NONA en de
medewerking van de Ierse organisatie HUDT (Help Us Dry the Tears) die
het gebouw heeft bekostigd.
Omwille van een heel aantal vragen
over de rechtszekerheid van de
school en de nood aan renovatie van
het schoolgebouw was een overleg
tussen NONA, HUDT en Sf. Faustina
noodzakelijk.
Daarom reisden Gilbert Strumane en
Marc Claeys naar Roemenië waar een
afgevaardigde van HUDT met hen
overleg kon plegen.
We geven een beknopt overzicht van
ons bezoek:
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Dinsdag 8 februari
We komen ’s morgens aan in Sf. Faustina en zien
de kinderen en leerkrachten in actie. Het doet
deugd in werkelijkheid te mogen ervaren hoe zinvol en hoopgevend ons project is voor de Roemeense kinderen.
In de late voormiddag is een overleg gepland met
de leerkrachten, Zr. Myriam en ons.
We geven uitleg omtrent het doel van ons bezoek
aan Roemenië en leggen uit dat we proberen fondsen te verzamelen voor hun tewerkstelling, maar
dat we slechts jaar na jaar beloftes kunnen doen.
We delen hen ook mee dat we in de loop van het
jaar nog zullen proberen een vormingsseminarie te
organiseren in Boekarest.
We verlaten het schoolgebouw en begeven ons
naar het nabijgelegen revalidatiepaviljoen: ‘Centrul
de Recuperare Copii Dr. N. Ribanescu’ waar Dr. Liliana Pâdure hoofdarts is. Zij heet ons vriendelijk
welkom met een kop koffie en toont ons de recente
vernieuwingen in het gebouw: apotheek, keuken en
zalen voor kinesitherapie.
Zij is heel tevreden over de samenwerking met de
school en staat volledig achter het initiatief Sf.
Faustina.
Woensdag 9 februari
Een heel vroege Wizzairvlucht brengt ons veilig
naar Charleroi en de NMBS zorgt er deze maal voor
dat we stipt tegen de middag thuiskomen.

Paaseieren rapen in de tuin van het klooster

9de Benefietconcert van 29 mei 2010 was
een mannenaangelegenheid met allures
Voor het negende benefietconcert kon NONA
een beroep doen op het Mannenkoor SintBarbara uit Heusden, geleid door de onverslijtbare Jos Van den Borre, met instrumentale
ondersteuning door Ann Van den Borre, harp,
Michaël de Permentier, piano en Luc Braeckman, gitaar. Samen met hen maakten we een
muzikale reis door de Europese Unie. Van nagenoeg alle lidstaten bracht het koor een typisch volkslied in de originele taal, wat op zich
al een huzarenstuk is, vermits er niet minder
dan 22 talen aan bod komen. En zeggen dat
bepaalde mensen in dit landje problemen hebben om een tweede taal te spreken! Het talrijk opgekomen publiek wist het optreden zeer te appreciëren; wij van
onze kant hopen uiteraard jullie opnieuw te kunnen begroeten op ons volgende benefietconcert!

Roemeense maaltijd ten voordele van de ziekenhuisschool Sf. Faustina op 14 november 2010
We waren te gast in de refter van de Gemeentelijke Basisschool in De Pinte. De Roemeense maaltijd was in elk opzicht een succes dank zij de inzet van een groot aantal vrijwilligers en de grote opkomst (250 deelnemers).
Het was bijzonder omdat Zuster Myriam aanwezig kon zijn.
Zij begeesterde haar publiek door haar enthousiasme waarmee zij de zorg voor de zieke kinderen opneemt. Zij had
een prachtige fotoreportage gemaakt waardoor de aanwezigen zich een voorstelling konden maken van de reële situatie in Sf. Faustina in Bucharest en het waardevolle werk dat
daar wordt geleverd.
Het etentje bracht 2.687 Euro op, meer dan het dubbele
van vorig jaar. De opbrengsten worden gebruikt voor de
financiering van materiaal en lonen van de leerkrachten in
de ziekenhuisschool.
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Vakantiespelen in Costesti 2010
Eind juni herleefde Costesti. Overal
zag je mensen die het specifieke gele
T-shirt van de zomerspelen droegen.
Iedereen was druk in de weer tijdens
de zomermaanden.
Buiten de ploeg Roemeense volwassenen (8) die ons al meerdere jaren
bijstaan, beschikten we nu ook over
een uitgebreid team jonge Roemeense monitoren, 6 jongens en 6 meisjes. Elk van hen had zes jaar lang
deelgenomen aan de spelen als kind
en begreep dus de sfeer en het doel
van de spelen. Ze vormden een
hechte groep en waren uiterst gemotiveerd. Tijdens het verloop van de
spelen ontdekten ze hoe vermoeiend
het is om steeds vriendelijk en alert
te blijven. Ze beseften ook dat verantwoordelijkheid nemen niet vanzelfsprekend is. Ze waren dan ook
zeer blij dat ze van alles bijgeleerd
hadden en dat ze zoveel plezier hadden beleefd met hun job. Deze groep
enthousiaste jongeren zijn het levende resultaat dat onze inspanningen
van de afgelopen 6 jaar de moeite
waard zijn geweest.
Vijf gemotiveerde en enthousiaste
Vlaamse regenten tussen de 21 en
23 jaar zijn ons dit jaar komen helpen op vrijwillige basis.
Dit jaar namen 220 kinderen deel
aan de zomerspelen, verdeeld over
een 10-tal groepen. Elke morgen
kregen vier groepen vast georganiseerde activiteiten. ’s Namiddags
mochten de kinderen vrij hun activiteiten kiezen. Dit betekende zeer
intensief werk voor de begeleiders.
Wij konden ons dit jaar zo goed organiseren dankzij de gemeente Costesti die ons voldoende plaats ter

beschikking stelde nl. de
speelplaats en de sportzaal
van de school alsook de
feest- en de danszaal van
het Culturele Centrum. Na
zeven jaar kregen we ook
eindelijk een bergplaats
voor ons materiaal en onze
fietsen!
Eerlijkheidshalve moeten we
ook zeggen dat de gemeente pas in gang is geschoten
nadat we op eigen initiatief
een gebouw gehuurd hadden van de coop Tomsani.
Deze laatste organisatie
heeft zich niet gehouden
aan de afspraken waardoor we het
huurcontract moesten verbreken.
Sinds drie jaar belooft de gemeente
Costesti ons geld voor de werking
van de zomerspelen… het mag duidelijk wezen: geduld is een mooie
deugd!
De gemeente Costesti bestaat uit
drie dorpen: Costesti, Pietreni en
Bistrita. Voor Pietreni en Costesti bestond er al langer een georganiseerd
busvervoer voor de kinderen. In
Bistrita werden in 2008 en 2009 de
zomerspelen ter plaatse georganiseerd. Deze situatie was verre van
ideaal, enerzijds omdat binnen de
groep van 50 kinderen er een te
groot leeftijdsverschil was om goede
gemeenschappelijke activiteiten te
vinden en anderzijds omdat deze kinderen veelal van zigeunerafkomst
zijn en zich buitengesloten voelen
door de zomerspelen in Costesti zelf.
Om dit te verbeteren hebben we dit
jaar ook vervoer georganiseerd tussen Bistrita en Costesti. De kinderen
en ouders van de drie dorpen zijn nu
gelukkig en voelen zich gelijkwaardig.
Op vraag van de gemeente Tomsani
(gelegen op 5 km van Costesti) hebben 10 kinderen voor het eerst deelgenomen aan de spelen. Zij hadden
hiervoor zelf het vervoer geregeld.
Tijdens deze zevende editie van de
zomerspelen legden we de nadruk op
muziekinitiatie en ritmische dans.
Onze drie Belgische muziekregenten
en onze Roemeense deskundige ritmische dans, Aurora Mugescu, slaagden erin de kinderen razend enthousiast te maken. Ze wilden maar al te
graag aan hun ouders en familie tonen hoe goed zij alles onder de knie
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hadden. Als apotheose van de spelen
brachten ze dan ook een wervelend
optreden met muziek en dans.
De zaal van het cultuurcentrum zat
stampvol. Er was interactie tussen de
kinderen en de toeschouwers. Zelfs
de ouders van de zigeunerkinderen
uit Bistrita waren gekomen. Zij waren zeer fier want het was de eerste
keer dat zij ook uitgenodigd waren
om een optreden bij te wonen in de
feestzaal. We voorzagen wel zelf in
het vervoer van deze mensen omdat
zij daar anders niet zouden geraakt
zijn.
De andere activiteiten werden natuurlijk ook niet verwaarloosd. De
kinderen die al goed konden fietsen,
maakten nog meer kleine uitstapjes
in de buurt. Diegenen die het nog
niet echt onder de knie hadden konden oefenen op de twee grote speelplaatsen. Hierbij kwamen het in 2009
ontworpen verkeerscircuit en de verkeerstekens goed van pas. En ‘last
but not least’ kregen de kinderen groot en klein- die nog niet konden
fietsen dit aangeleerd. De traditionele groepsspelen, het zingen, pingpong, enz.,… waren ook van de partij.
Het aantal bergtochten werd dit jaar
ingeperkt door de vele regenvlagen
en onweders. De verantwoordelijken
van het Nationaal Park wilden geen
risico nemen en de ouders traden
hen daarin bij.
De zomerspelen van 2010 waren een
groot succes. Aangezien de financiële
crisis ook hard de Roemeense gezinnen trof, was het voor het grootste
deel van de kinderen het enige lichtpunt in hun vakantie. We denken
vooral aan hen,… en doen dus verder.

en

In de dorpjes Pietreni en Bistrita,
gelegen aan de voet van de Karpaten kunnen de kinderen reeds
verschillende jaren rekenen op
hun wekelijkse banaan. NONA wil
deze kinderen graag verder één
banaan per week geven. 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 welkom op rek. 7512003188-81 van Nona.
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