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Voorwoord 

Sinds onze laatste nieuwsbrief in mei 

2013 is heel wat gebeurd, zowel in de 

ziekenhuisschool Sf. Faustina als in Cos-

testi, waar de vakantiewerking voor jongeren 

een grote vlucht neemt. 

Ondertussen deed NONA beroep op u voor ver-

schillende benefietactiviteiten waarop veel men-

sen reageerden. 

In februari was een delegatie van NONA in Roe-

menië met als hoofddoel contacten te leggen 

met de Roemeense autoriteiten. 

Een uitgebreid verslag lees je  in deze nieuws-

brief. 

Ondanks de toetreding tot de EU, blijft Roemenië 

gebukt onder armoede en immobilisme. 

De solidariteit vanuit Vlaanderen betekent veel, zowel moreel als financieel. Het bestuur van NoNa-

meChild dankt de lezers voor hun betrokkenheid, interesse en steun. Een bijzonder woord van dank 

gaat naar  Minister Pascal Smet, Ambassadeur Philippe Beke, Oost-Vlaams bestendig afgevaardigde 

Eddy Couckuyt de gemeente De Pinte en ING België voor hun daadwerkelijke steun. 

Marc Claeys, voorzitter NoNameChild 

Sarah D’Hondt Quartet brengt “Chansons voor Nona” op zondag 18 mei 2014 

Zangeres Sarah D’hondt timmert aan een stevige reputatie als chansonnière. In haar repertoire haalt ze 

chansons boven van vaklui als Brassens en Montand. Maar haar programma en passie wordt vooral ge-

stuurd door haar fascinatie voor persoonlijkheden als Edith Piaf, Joséphine Baker… 

Naast een stem en podiumprésence kan Sarah 

D’hondt rekenen op topmuzikanten, zoals Stijn 

Bettens op accordeon, Bart Vervaeck op gitaar en 

Lieven Van Pee op contrabas. 

Het Sarah D’Hondt Quartet treedt benefiet op voor 

de vzw NONA, waarvoor onze welgemeende 

dank. Wie meer wil weten over Sarah D’Hondt kan 

surfen naar haar website www.sarahdhondt.be. 

“Chansons voor Nona” vindt plaats op  

zondag 18 mei 2014 om 15 uur in het OCP, 

Polderbos in De Pinte. 

Kaarten kosten 12 euro in voorverkoop (15 euro 

aan de ingang) en zijn te verkrijgen op het secre-

tariaat van de vzw NONA, Serafien de Rijckelaan 

21, tel 09 282 85 78,  

e-mail nonamechild@telenet.be alsook bij de bestuursleden van de vzw NONA. 

In haar rol als sociaal verantwoorde lokale bank verbindt ING België zich ertoe om de Belgi-
sche verenigingssector te steunen. De ING Solidarity Award en de ING@Your Community 
award worden uitgereikt aan Belgische vzw’s die zich inzetten voor de ontwikkeling van de 
maatschappij. NonameChild diende zijn kandidatuur en won in de ING@Your Community 

een uitzonderlijke bedrag van 5.000 euro. 

Namens Nonamechild vzw danken we ING voor de bestudering van ons dossier en het  
toekennen van deze prijs. 
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Mandriale zong voor NONA op 15 juni 2013 

 

Mandriale is de oud-Italiaanse term voor madrigaal, een ver-

fijnde versmelting van meestal poëtische teksten met subtiele 

stemschakeringen.  Mandriale is eveneens de naam van een 

vocaal ensemble uit Gent, dat al meer dan 25 jaar concerteert 

en vorig jaar benefiet heeft opgetreden voor de vzw NONA.  In 

dit concert, dat door heel wat sympathisanten van NONA werd 

bijgewoond, hebben ze composities gebracht uit de renaissan-

ce van o.m. Lassus, Janequin, Dowland en Hendrik VIII, meer-

stemmige bewerkingen van diverse volksliederen tot recentere 

nummers van Gershwin en tot slot van Sting!  Zoals elk jaar 

sympathiseerde de lokale middenstand door te adverteren in 

het programmaboekje, waarvoor nogmaals onze dank. 

 

Couperin ontmoette Poulenc op 12 oktober 2013 

 

Op 12 oktober van vorig jaar organiseerde NONA een orgel-

concert in de OLV Sint-Pieterskerk op het Sint-Pietersplein te 

Gent. 

Op het programma stond de Messe à l’usage ordinaire des pa-

roisses pour les fêtes solennelles van François Couperin, een 

meesterwerk van de orgelkunst.  Organist was Leon Bierens op het gerestaureerde Van Peteghem-

orgel, terwijl de Kleine Kantorij uit De Pinte de vocale intermezzi voor haar rekening nam. 

Verslag NONA-missie 11 tot 16 

februari  2014 
 

Met vier vertrokken we richting Boeka-

rest: Jan Milh en Marc Claeys 

(bestuurders NONA),  Marlies Dupont 

(coördinator ziekenhuisschool stad 

Gent) en Kris Hommez 

(Arteveldehogeschool) die ons in de 

rand van de NONA-missie vergezelde 

om training te geven in hef- en tiltech-

nieken aan een woon- en zorgcen-

trum. Prof. Geert Van Hove (vakgroep 

orthopedagogiek UGent) moest op het 

laatste ogenblik verstek geven wegens 

heirkracht. 

 

 

Ons doel was: 

 Contacten met de Roemeense overheid i.f.v. erkenning en subsidiëring van de school voor zieke kin-

deren Sfânta Faustina. 

 Contact met Rotary Boekarest 

 Informatie over de projecten van NONA bij de ambassade 

 Evaluatie van de stage studente orthopedagogiek en verkennen toekomstige stagemogelijkheden 

 Poolshoogte nemen van de dagelijkse werking van de school 

 Contact onderhouden met de leerkrachten, ouders en kinderen 

 Formuleren van verbeterpunten i.v.m. de werking van de school 

 Vooruitgang boeken in het juridisch dossier schoolgebouw 

 Contacten leggen met directies van ziekenhuis en revalidatiecentrum 

 Verkennen verdere vormingsmogelijkheden voor de leerkrachten van de school 

 Exploreren van de samenwerkingsmogelijkheden met andere initiatieven ziekenhuisonderwijs,  meer 

bepaald de associatie PAVEL. 
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Maandag 10 februari 

Na een goede vlucht bereiken we de Aeroportul Internaţional met een halfuur vertraging. Aan de uitgang 

treffen we Zr.Myriam (directrice Sf. Faustinaschool), Zr. Petra (directrice van het Woon- en Zorgcentrum 

van de Congregatio Jesu) en Sinziana (leerkracht van de Sf. Faustinaschool). Zij brengen ons naar ons 

kloosterhotel waar we genieten van een typisch Roemeense maaltijd. ’s Avonds brengen we een bezoek 

aan het kinderrevalidatiecentrum Nicolae Robanescu waar Dr. Padure (revalidatiearts en directeur), Loes 

Misplon (Vlaams student orthopedagogiek die stage loopt in de ziekenhuisschool en het RC) en Anisoara 

(voorheen werkzaam als opvoedster in het ziekenhuis Marie Curie, betaald door NONA, en momenteel in 

dienst in het RC) ons opwachten. We praten over de aanvraag tot erkenning en subsidiëring van het zie-

kenhuisonderwijs en over de problemen van politiek en democratie.  

We brengen nog een laat bezoek aan de fraai gerenoveerde ziekenhuisschool Sf.Faustina. We maken ook 

kennis met Liliana die inwoont in de school, poetst en heel wat creatieve zaken doet. We vernemen dat 

er een nieuwe website is voor de school: http://faustina.ro/ 

Na een gezellige theepauze brengt Sinziana ons naar het klooster voor het avondmaal. 

 

Dinsdag 11 februari 

We brengen een bezoek aan het Woon en Zorgcentrum waar Zr. Petra directeur is. Het Centrum werd 

destijds gebouwd met financiële steun uit Vlaanderen en is gelegen op het terrein van de zusters Congre-

gatio Jesu, 500 meter voorbij de stadsgrens van Boekarest. 

We zien onze reisgenoot-verpleegkundige Kris Hommez aan het werk als trainer manutentie voor het 

zorgteam van de instelling. 

We hebben een afspraak met Gabriela Postescu, Inspector Onderwijs voor sector 4 stad Boekarest. Na 

anderhalf uur wachten worden we ontvangen. De vriendelijke inspectrice  gaf ons de raad de aanvraag 

voor subsidiëring en erkenning voor Sf. Faustina in te dienen conform de nieuwe wetgeving voor onder-

wijs aan zieke kinderen. Het is belangrijk het dossier aan te vullen met veel cijfergegevens.  

Het is niet haar bevoegdheid om goedkeuring te geven maar zij wil wel de aanvraag behartigen. 

We rijden richting ziekenhuisschool waar de leerkrachten en onze stagiaire Loes les geven. Er zijn enkele 

moeders aanwezig die onverwachts vragen of we met onze fotocamera kunnen filmen, waarop meerdere 

moeders en ook twee kinderen een emotionele getuigenis geven over hun ervaringen in de ziekenhuis-

school. Ze benadrukken hoe belangrijk de school is voor hun kind niet enkel in functie van het voorko-

men van schoolse achterstand maar ook als warme plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn en eventjes 

buiten het medische milieu kunnen bekomen. 

 

Woensdag 12 februari 

We worden rondgeleid in de nieuwe kleuterschool op het domein van de zusters. De kinderen komen uit 

Boekarest en omstreken naar deze school waarvoor de ouders moeten betalen. 

Sinziana brengt ons met de wagen naar de ambassade in de Bulevardul Dacia waar Charlotte Van Den 

Abeele, assistent van de ambassadeur, ons opwacht. Mevrouw Van Den Abeele is Vlaamse, spreekt zeer 

vlot Roemeens en kent goed de lokale cultuur en geplogenheden. 

We hebben een voorbereidend gesprek teneinde het contact met de inspecteur-generaal zo efficiënt  mo-

gelijk te laten verlopen. 

We worden ontvangen door Inspecteur-Generaal Florian Lixandru, adj. Inspecteur-generaal Constantin 

Traistaru en een dame die juridisch adviseur is.  

Nadat Mevrouw Van Den Abeele ons heeft geïntroduceerd vernemen we dat de aanvraag voor erkenning 

en subsidiëring van Sf. Faustina die op 27.04.2012 werd ingediend door de directies van het kinderzie-

kenhuis Marie Curie en het kinderrevalidatiecentrum Nicolai Robanescu toen niet ontvankelijk was, omdat 

er te weinig gedetailleerde gegevens voorhanden waren. Noch deze directies, noch zuster Myriam zijn 

ooit op de hoogte gebracht van de onontvankelijkheid van dat dossier. De wetgeving (Metodologie Ca-

dru) moet strikt gevolgd worden en cijfergegevens moeten dat aantonen. 

Er wordt gevraagd opnieuw een goed uitgewerkt dossier in te dienen bij het inspectoraat.  

In het gesprek tonen we aan dat een aantal aspecten uit de regelgeving niet kunnen toegepast worden. 

De inspecteur-generaal toont begrip voor een aantal mogelijke uitzonderingen en vraagt deze bij het 

dossier goed te beargumenteren. 

Hij zal dan zijn advies geven waarna het dossier voor goedkeuring moet overgemaakt worden aan de mi-

nister van onderwijs.  

We hebben uiteindelijk een goed gevoel bij het gesprek en danken de assistente van de ambassadeur 

voor haar belangrijke hulp.  

Aangekomen in de ziekenhuisschool maken we kennis met de nieuwe leerkracht Iulia die Paula vervangt. 

Vandaar gaan we naar de afdelingen orthopedie en oncologie van  het kinderziekenhuis Marie Curie. Hier 

krijgen kinderen die niet naar de school kunnen komen wegens tekort aan mobiliteit of om redenen van 

immuniteit, onderwijs aan bed. 

De kinderen zijn zichtbaar blij bij het zien van Zuster Myriam die een zeer goede band heeft met hen en 

hun ouders. Veel ouders blijven bij hun kinderen in de ziekenkamer. Het zijn kinderen met zeer ernstige 

http://faustina.ro/


4 

pathologie. We zien verschillende kinderen met het syndroom van Lobstein (osteogenesis imperfecta) 

die door Dr. Burnei vaak correctief worden geopereerd. 

De dag wordt beëindigd met een vergadering met alle leerkrachten van de school. 

We praten over de werking van de school, over mogelijke verbeterpunten maar vooral over de toekomst 

van de school. We maken duidelijk dat NONA zich wil blijven inzetten om de school te ondersteunen 

doch dat we geen lange termijnbeloftes kunnen maken omdat we afhankelijk zijn van giften, sponsoring 

en projectsubsidiëring die geen zekerheid bieden. 

Het is belangrijk te zorgen voor structurele verankering van het ziekenhuisonderwijs in Roemenië via 

erkenning en subsidiëring door de Roemeense overheid. 

Het feit dat er nu sinds 2012 een wetgevend kader is betekent een belangrijke vooruitgang. De prakti-

sche implementatie ervan is echter nog niet gerealiseerd voor Sf. Faustina. We maken het onderwijs-

team van Sf. Faustina duidelijk dat lobbyen naar de Roemeense overheid belangrijk is en dat dit de 

hoofdreden is van onze reis. We voelen de klassieke weerstand omdat men niet gelooft in overheidsini-

tiatieven, maar drukken hen toch op het hart  positief te kijken en de overheid blijvend voor hun verant-

woordelijkheid te plaatsen. 

 

Donderdag 13 februari 

We hebben een evaluatiegesprek met Loes Misplon, laatstejaarsstudente master orthopedagogiek  

U-Gent. Doordat Prof. Geert Van Hove (vakgroep orthopedagogiek) in 2012 meewerkte aan de vor-

mingsweek voor leerkrachten en het symposium ‘Hospital education ’ in Boekarest, werd Sf.Faustina als 

stageplaats voorgesteld. Loes liep vanaf september reeds een stage in de ziekenhuisschool van de stad 

Gent en is in Boekarest van begin december tot eind februari. Ze werd in Gent op stage begeleid door 

Marlies, die met ons mee is gedurende de hele NONA-missie. Loes zal suggesties geven voor een verbe-

tering van de werkmethodes in de school. 

We hebben nog een afspraak met de nieuwe directeur van het ziekenhuis, Daniel Buzatu, jurist en  

vroeger reeds werkzaam in Marie Curie. Hij geeft ons een zeer goede indruk en staat positief tegenover 

de ziekenhuisschool. De samenwerking met Zr. Myriam is prima. Hij zorgde reeds voor een contract 

waarbij het ziekenhuis zich zonder einddatum engageert voor de betaling van de kosten elektriciteit, 

verwarming en water voor Sf. Faustina. Hij belooft ons verder de nodige ondersteuning voor ons project 

te blijven bieden. 

Om 12.30 worden we ontvan-

gen door de Heer Philippe Be-

ke, Belgisch ambassadeur in 

Roemenië. Na een verwelko-

mingsaperitief konden we ge-

nieten van een voortreffelijke 

maaltijd in het prachtige am-

bassadegebouw. De ambassa-

deur gaf ons heel wat tips 

mee en toonde zijn bereidheid 

om ons project te blijven on-

dersteunen. We zijn hem hier-

voor dankbaar want de steun 

van de Belgische ambassade 

is hier zeer belangrijk. Zijn 

assistente beloofde om con-

tact te zoeken met Rotary 

Boekarest. Om halfdrie verla-

ten we de ambassade zodat 

we net op tijd zijn voor onze 

volgende afspraak op het ka-

binet van de minister van on-

derwijs. 

Naar aanleiding van het bezoek van een kabinetsdelegatie van Vlaams minister van onderwijs Pascal 

Smet in april 2012 aan de ziekenhuisschool Sf. Faustina vroegen we minister Smet of hij een aanbeve-

lingsbrief wilde schrijven naar zijn Roemeense collega Remus Pricopie voor een eventuele audiëntie deze 

week. Minister Smet stuurde een heel motiverende brief waardoor we een afspraak hebben gekregen. 

Minister Pricopie ontving ons, gedurende een uur, samen met directeur-generaal Liliana Preoteasa en 

een kabinetsadviseur. 

Hij luisterde zeer geïnteresseerd en keek met ongeveinsde ontroering naar de getuigenis van een 16-

jarige spastische leerling van de school die op onze fotocamera filmisch was vastgelegd eerder deze 

week. De minister wees op de complexiteit van de situatie maar beloofde een bezoek aan de school te 

brengen en een oplossing voor erkenning en financiering uit te werken bij wijze van pilootproject. 

De Nona-delegatie bij de Belgische Ambassadeur 
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Zuster Myriam begon er op-

nieuw in te geloven en 

hoopt… samen met ons. Sa-

men met haar zullen wij de 

zaak warm moeten houden 

en verder opvolgen. 

Van het ministerie van on-

derwijs wandelen we richting 

kathedraal waar we een kort 

maar zeer hartelijk gesprek 

hebben met Mgr. Robu, 

aartsbisschop van de katho-

lieke kerk in Roemenië. De 

katholieken vormen een klei-

ne minderheid in Roemenië 

waar het overgrote deel van 

de bevolking orthodox is. Hij 

is het project Sf. Faustina 

genegen en kent zuster Myri-

am goed omdat zij nog in de 

kathedraal heeft gewerkt. 

 

Vrijdag 14 februari 

Na ons ontbijt in het klooster 

gaan we met het openbaar vervoer richting ziekenhuisschool.  

We brengen Dr. Padure relaas van de bezoeken bij de overheid. We danken haar met een doosje Belgi-

sche pralines voor de gastvrijheid t.o.v. onze studente Loes die in het revalidatiecentrum kon logeren. 

Er volgt een gesprek met advocaat Gavra over de eigendomsrechten van het schoolgebouw en de garan-

tie dat het gebouw in de toekomst exclusief kan gevrijwaard worden voor onderwijs aan zieke kinderen. 

Tijdens het gesprek met de advocaat zit een andere dame aan tafel waarvan de aanwezigheid ons niet 

vooraf werd meegedeeld. De dame is prof. Gabriela  Bisi, ceo van het communicatiebureau ’Tycoon’. Zij 

zal een artikel schrijven en een evenement organiseren om sponsors voor Sf. Faustina aan te trekken. 

Ondertussen is ook een delegatie van P.A.V.E.L. aangekomen. PAVEL staat voor Primind Ajutor, Viata 

Este Luminoasa, vrij vertaald ‘Help vooral, het leven is mooi’. Het is een vereniging van ouders van kin-

deren met kanker en wordt gesponsord door Noorwegen , Ierland en Liechtenstein. Naast psycho-sociale 

begeleiding, informatie-en adviesverstrekking, organiseert de associatie ook spelbegeleiding en onder-

wijs aan bed in het ziekenhuis Fundeni. Er wordt gesproken over samenwerking en over de  voorberei-

ding van het HOPE-congres dat doorgaat in Boekarest van 5-8 november 2014. HOPE (Hospital Pedago-

gues in Europe) is de koepel van ziekenhuisscholen in Europa.   

Mogelijks kunnen we met PAVEL de 

krachten bundelen voor het ver-

krijgen van erkenning en subsidi-

ëring voor het ziekenhuisonder-

wijs. Voorlopig wachten we echter 

af wat het voorstel van minister 

Pricopie zal zijn omtrent een mo-

gelijke financiering van Sf. Fausti-

na als pilootproject. 

Als bij toeval hebben we dezelfde 

morgen op de tram iemand in een 

lokale krant een twee bladzijden 

lang artikel zien lezen over Dr. 

Gheorghe Burnei, een bijzonder 

man die we ’s avonds ontmoeten. 

We ontmoeten de sympathieke en 

gedreven arts en zijn assistent Dr. 

Vlad. De dokter is de school en het 

team zeer genegen en veel van 

zijn patiëntjes volgen onderwijs, 

vaak aan bed. Hij waagt zich aan complexe reconstructieve chirurgie met vaak zeer goede resultaten on-

danks de beperkte middelen. Een zeer groot probleem hierbij is de kostprijs van medische onderdelen en 

prothesen. Hij is steeds geïnteresseerd om samen te werken met artsen, verpleegkundigen en paramedi-

ci uit Vlaanderen.  

Eerste van links: dir. gen. Liliana Preoteasa, vierde van links (tussen Marc en Zr. Myriam): 

Minister van onderwijs Remus Pricopie 
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met steun van: 

In de dorpjes Pietreni en Bistrita, 
aan de voet van de Karpaten zorgt 
Nona reeds vele jaren voor een ge-
zonde versnapering eenmaal per 

week. Wij blijven zoeken naar min-
stens duizend harten voor duizend 
bananen om ook dit jaar wat voed-
sel en blijheid te brengen in het 
kleuterschooltje van Pietreni. 
 
Giften zijn welkom op rek.  

BE 36 7512 0031 8881 van Nona. 

en Eetfestijn 

Het volgende Nona eetmaal zal plaats vinden op zondag 
26 oktober 2014 in de Gemeentelijke Basisschool,  

Polderbos, De Pinte.  

Met uw aanwezigheid steunt u volop onze werking. 

 

Zaterdag 15 februari  

Zuster Myriam en Zr. Petra hebben ons verrast met een weekendje in de bergen waar we te gast zijn in 

het klooster van Timisul de Sus. Na ons laatste avondmaal in Boekarest gaan we tijdig in bed want we 

moeten om 6 uur klaar staan met al onze pakken voor de trip naar het gebergte. 

 

Zondag 16 februari 

Na ons ontbijt kuieren we nog wat rond in de onmiddellijke omgeving en vertrekken rechtstreeks rich-

ting luchthaven waar onze Blue-air vlucht voorzien is voor 16 uur. We nemen afscheid van de zusters 

met de belofte elkaar weer te zien. 

La revedere! 

 

Besluit 

Zowel coördinator Myriam als leer-

krachten en opvoedster zijn zeer 

geëngageerd zijn en leveren prima 

werk. Onze indrukken werden be-

vestigd door stagiaire Loes, de 

moeders van de zieke kinderen en 

de kinderen zelf. 

We hadden goede gesprekken met 

de lokale en nationale overheden 

omtrent de toekomst van de zie-

kenhuisschool, zelfs tot op het ni-

veau van de minister van onder-

wijs. Het zal belangrijk zijn de af-

spraken verder op te volgen. Mis-

schien zal het HOPE-congres ook 

een steentje bijdragen. 

De medewerking van de Belgische 

ambassade was zeer positief. Men zal daar verder uitzoeken of samenwerking met Rotary Boekarest 

mogelijk is. 

Er is een aanzet tot mogelijke samenwerking met de associatie PAVEL. 

De stage van Loes Misplon is zeer goed verlopen. Ze heeft veel geleerd en zal een aantal suggesties tot 

verbetering in verslag brengen. 

In het juridisch dossier van het schoolgebouw is weinig vooruitgang geboekt, maar we blijven hopen. 

Tuţa, leerkracht lager onderwijs, heeft interesse om het ziekenhuisonderwijs in Vlaanderen te leren 

kennen , maar is wat bang voor de taal omdat ze enkel Roemeens spreekt. We overwegen om haar in 

de toekomst uit te nodigen, eventueel samen met Zr. Myriam of Sinziana. 

Tenslotte heeft Kris Hommez tot grote tevredenheid van Zr. Petra en het verplegend personeel, op 

overtuigende wijze een opleiding over hef- en tiltechnieken verstrekt. 

Vzw NONA 

Hilde Baekelandt, Marlene Bourgeais, Nico Braeckman, Marc Claeys, Johan Demets, 
Pol Dermaux, Machteld De Turck, Filip Maes, Jan Milh, Carl Spriet, Gilbert Strumane, 
Cecile Vanassche, Ingrid Van den Branden, Geert Van Hove, 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. BE 36 7512 0031 8881  
 Ondernemingsnummer: 047669740 


