Nieuwsbrief 19 - februari 2015
Voorwoord
Reeds meer dan 25 jaar geleden greep de Roemeense revolutie plaats en kreeg het land veel
aandacht en hulp uit het Westen. Ook al heeft dit reeds veel veranderd en ondanks het feit
dat Roemenië een EU-lidstaat is geworden, toch kent het land nog steeds veel armoede en
politieke instabiliteit.
Het gemiddelde loon bedraagt 300 euro netto, terwijl een koelkast en een televisietoestel even duur
zijn als in België en de brandstof zelfs meer kost.
Jonge, veelbelovende intellectuelen verlaten het land
om elders hun geluk te zoeken. De mensen ter
plaatse proberen te overleven en zijn vaak gelaten
en zonder initiatief. Misschien waait er sinds november een nieuwe wind door de verrassende verkiezing
van Klaus Iohannis als nieuwe president, die bij zijn
eerste bezoek aan Brussel verklaarde komaf te willen maken met de anomalieën in zijn land en een
betere Europese integratie wil bereiken.
We hopen dat ook NONA nieuwe perspectieven krijgt
voornamelijk wat betreft erkenning en subsidiëring
van het ziekenhuisonderwijs en de ondersteuning
van het jeugdwerk zoals in ons project te Costesti.
In deze nieuwsbrief informeren we u over de projecten en activiteiten van onze vzw. We hopen op uw
blijvende sympathie en steun voor ons werk.
De kinderen in Roemenië zijn er u alvast dankbaar voor.
Marc Claeys, voorzitter NoNameChild

Eternal Lamentation
benefietconcert op vrijdag 20 maart
We nodigen u van harte uit op ons jaarlijkse benefietconcert, dat op vrijdag 20 maart om 20u30 in de
kerk van De Pinte plaats vindt. “Eternal Lamentation” wordt gebracht door het befaamde kamerkoor El Grillo o.l.v. Inge Bollaert –een letterlijk toonaangevend koor dat zich heeft gespecialiseerd in renaissance-polyfonie.
Als geen ander belichaamt Thomas Tallis (ca.15051585) de evoluties en schittering van de polyfonie tijdens de Tudor-dynastie. Katholiek of Anglicaan, heel
wat Engelse componisten schreven hun mooiste bladzijden voor de diensten van de Goede Week. Dit programma brengt u een bedwelmende bloemlezing van
de allermooiste passiemuziek van William Cornysh tot
Thomas Tomkins met als absoluut hoogtepunt de Lamentations of Jeremiah, Tallis’ geniale klaagzangen!
Kaarten kosten 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan
de kassa en zijn te verkrijgen bij de leden van de vzw
NONA of via het secretariaat, tel. 09 282 85 78, email: nonamechild@telenet.be
We wensen jullie een aangename muzikale avond!

Eetfestijn
Op zondag 26 oktober 2014 werd het 13de Roemeens eetfestiijn
gehouden in de refter van de gemeentelijke basisschool.
Het buffet (à volonté) bestond uit: visserspotje, cocq au vin,
stoofvlees en vol au vent, aangevuld met diverse groenten en
geserveerd met frietjes.
Ongeveer 230 personen hebben deelgenomen, waaronder veel
mensen die elk jaar terugkomen.
Het buffet werd verzorgd door traiteur Chris Meerschaut en
iedereen was heel tevreden over de geleverde kwaliteit.
Wij danken de deelnemers en ook de vele mensen die vrijwillig hebben meegeholpen om alles naar
wens te laten verlopen. Tevens danken wij de gemeentelijke basisschool en de gemeente voor het
gebruik van de refter en de tafels en de stoelen.
Het 13de Nona eetfestijn bracht netto 2.713,97 euro op. Geld dat uiteraard zal gebruikt worden ter ondersteuning van zieke of minderbehoede kinderen in Roemenië.
Het 14de Nona eetfestijn zal plaatsvinden op zondag 8 november 2015 in de gemeentelijke basisschool. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Carl Spriet

Een terugblik op het concert “Chansons voor Nona” van
18 mei 2014
Dat zangeres Sarah D’hondt momenteel timmert aan een stevige reputatie
als chansonnière, hebben de talrijke aanwezigen terdege vast kunnen stellen. Op haar repertoire haalde ze chansons boven van vakmannen als Brassens en Montand, maar haar programma en passie werd vooral gestuurd
door haar fascinatie voor persoonlijkheden als Edith Piaf, Joséphine Baker…
Naast een stem en podiumprésence kon Sarah D’hondt rekenen op topmuzikanten, zoals Stijn Bettens op accordeon, Bart Vervaeck op gitaar en Lieven
Van Pee op contrabas.
Belangrijk om te vermelden is ook dat het Sarah D’Hondt Quartet benefiet
heeft opgetreden voor de vzw NONA, waarvoor nogmaals onze welgemeende dank.
Wie meer wil weten over Sarah D’Hondt en haar optredens, kan surfen naar
www.sarahdhondt.be

Ziekenhuisschool Sfâ Faustina en kinderrevalidatiecentrum Nicolae Robanescu
op bezoek in Vlaanderen
Van 1-10 mei 2015 ontvangt Vlaanderen vier Roemeense professionelen voor stage en vorming.
Zuster Myriam Ghenta is directeur van de school voor zieke kinderen en Mevrouw Tuţa Vişescu is er een
gedreven leerkracht lager onderwijs. Een grote groep leerlingen verblijft in het kinderrevalidatiecentrum
waar Dr. Liliana Pădure diensthoofd-revalidatiearts is en waar Laura Fierbinteanu als psychologe werkt
en de verbindingspersoon is tussen onderwijs en revalidatie.
Ze zijn bij ons te gast met de bedoeling kennis en ervaring uit te wisselen over onderwijs en revalidatie
in verschillende Vlaamse instellingen waaronder de ziekenhuisschool stad Gent, het kinderrevalidatiecentrum van het UZGent, de ziekenhuisschool van het UZ Leuven, de ziekenhuisschool van het revalidatiecentrum Pulderbos in Zandhoven. Er is ook een bezoek aan Bednet, de organisatie die via internetonderwijs de band tussen het zieke kind en zijn reguliere school probeert te behouden.
Het zijn vooraanstaande instellingen met veel expertise ter zake en met een grote bereidheid tot samenwerking.
Tijdens het bezoek leggen we ook contacten met de lokale overheden in De Pinte en de provincie OostVlaanderen.
Deze vorming is mogelijk dankzij de goede samenwerking met de ziekenhuisschool stad Gent, waarvoor
dank!

Hope congres Boekarest
Marc en Marijke hebben namens
NONA deelgenomen aan het HOPE
congres in Boekarest van 3 tot 8 november 2014.
NONA is momenteel lid van HOPE (Hospital Organisation of Pedagogues in Europe)
Tijdens de plechtige opening van het congres in het
parlement heeft Marc de geschiedenis en het standpunt
van NONA geschetst. Hierbij benadrukte hij dat er nood
is aan een structurele omkadering van de ziekenhuisschool Sfâ Faustina.
Uit de reactie van talloze deelnemers bleek dat de boodschap duidelijk overgekomen was.
Het congres was inhoudelijk interessant (zie programma website Hope: www.hospitalteachers.eu). We
kregen veel informatie over de bestaande initiatieven in Roemenië en het ziekenhuisonderwijs in de
deelnemende landen, de contacten waren boeiend en nuttig.
Alle leerkrachten van de school hebben deelgenomen aan de workshops.
Zuster Myriam schetste de werking van Sfâ Faustina aan de hand van een mooie beeldreportage die
door Paula werd gemaakt. Paula is een voormalige leerkracht van de school die momenteel een filmopleiding volgt in Boekarest.
Jan Haverkate, de voorzitter van HOPE is bereid inspanningen te doen om de regering te overtuigen een
gestructureerde financiering op poten te zetten; hij heeft beloofd contacten te leggen en een overleg te
organiseren met de Minister van Onderwijs, Zuster Myriam, Mihai (verantwoordelijke in een andere ziekenhuisschool in Boekarest) en NONA. Samenwerking tussen de verschillende bestaande initiatieven in
Roemenië geven ons meer kans om te wegen op de beslissing van de regering.
NoNamechild is lid van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking in De Pinte (GROS).
De GROS ondersteunt alle verenigingen in de gemeente die zich inzetten voor internationale solidariteit.
Sensibilisering van de lokale bevolking en ondersteuning van de betrokken verenigingen zijn de belangrijkste doelstellingen.
Op de braderie, tijdens de kermis in september, en op de kerstmarkt in december was de GROS met
een stand aanwezig waarop NONA de kans kreeg zich uitgebreid voor te stellen.

Boek: 25 jaar Roemeense revolutie
Eind de jaren ‘80 van de vorige eeuw viert president Gorbatsjov in de
Sovjet-Unie de teugels. Het strenge communisme ruimt er plaats voor
meer openheid en vrijheid. De nieuwe wind waait ook over naar de rest
van het Oostblok. De Berlijnse Muur en het IJzeren Gordijnen vallen.
1989 is het jaar van de revoluties.
25 jaar Roemeense revolutie bundelt historisch waardevolle en aangrijpende getuigenissen van mensen die de Roemeense revolutie vanop de
eerste rij meemaakten. Reporters Bert De Craene en Christophe Lamfalussy, de echtgenote en dochter van Danny Huwé, toevallige toeristen
Mark Uytterhoeven en Luc Devoldere, maar ook hulpverleners en mensen die verliefd werden op het land of op een vrouw: zij vertellen hoe
zij Roemenië beleefden, vóór, tijdens en na de revolutie.
Marc Verhaert nam het initiatief voor dit boek, om niet te vergeten. Hij
verloor zijn hart aan Roemenië en aan zijn Roemeense vrouw Ena. Van
bij het losbreken van de revolutie organiseerde hij de eerste hulp vanuit
Braşov en engageerde hij zich bij ‘Adoptie Dorpen Roemenië’. In deze
organisatie, sinds 2005 ‘Actie Dorpen Roemenië’ genaamd, kreeg de Belgische betrokkenheid op Roemenië vorm. Tot op vandaag is het een unieke vorm van hulpverlening en uitwisseling.
U kan dit boek bestellen via een mail naar nonamechild@telenet.be en een overschrijving van 20 euro
op rekening BE36 7512 0031 8881 van vzw Nona

Verslag over de ADR-CONTACTDAG (Aktie Dorpen Roemenië)
Zaterdag 29 november 2014 verwelkomde Minister Sven Gatz ons in het Vlaams parlement.
Armoede-’ontcijferd’
NGO Studio Globo wil sensibiliseren met mondiale thema’s zoals onderwijs, armoede e.a.
Ze schetsten een algemeen beeld van Roemenie aan de hand van een aantal indexen:
 OESO-DAC rapport: met een gemiddeld jaarinkomen van 8775 dollar zit Roemenie in de lagere midden klasse.
 HDI: human development index staat analfabetisme, onderwijs, levensverwachting, armoede en is een bredere
index. Hier staat Roemenië op de 56ste plaats op 200.
 Het Gini-coëfficiënt geeft een idee over de inkomensongelijkheid. Roemenië scoort hier ook slecht met 33,2 wat
vergelijkbaar is met Mali en Cambodja.
 Bruto Nationaal geluk: gaat over levensvoldoening, kwaliteit van het leven e.a. Ondanks de vele tekortkomingen
voelen de Roemenen zich niet per se ongelukkig.
ARMOEDE BETEKENT HET ONTBEREN VAN HET VERMOGEN HET LEVEN TE LEIDEN DAT MEN ZELF WAARDEERT.
(Amantja Sen, Indiaans econoom)
Cijfers in Roemeens perspectief door Christina Chert (Open network of community development).
Definitie van armoede: armoede is per definitie een tekort aan geld, in absolute cijfers betekent dit 1,5 euro per
dag.
Relatief gezien moeten we de cijfers regionaal bekijken en vergelijken met andere landen. Een inkomen van 400
euro betekent hier armoede, maar in Roemenië niet noodzakelijk. Boven de 800 euro is men daar rijk. Er is ook
een grote inkomensongelijkheid en het tekort aan salaris wordt aangevuld met producten in natura of giften in
de hand.
Armoede betekent niet enkel geen geld maar ook geen sociaal leven, minder kans op een job, geen netwerk.
Armoede in de steden is anders dan in de rurale gebieden. Bij de eerste groep is er vooral een tekort aan materiaal, voeding, contacten; in de tweede groep is er vooral nood aan gezondheidzorg want er is een sterke uitstroom van geneesheren geweest uit Roemenië wat vooral in het nadeel van de rurale gebieden uitviel.
Het risico om in armoede te geraken is voor Roemenië becijferd als 41,5 wat niet zo slecht is maar toch hoger
dan het Europees gemiddelde van 40. De risicogroepen zijn vooral vrouwen, jongeren, laag gescholden en gehandicapten.
Marc volgde de werkgroep ‘Financiële beperkingen in ons partnerdorp’ en ik: ’Welke mensen hebben het meest
nood aan onze steun’.
Onze bevindingen:
De samenwerking met de partnerdorpen moet vooral komen door ondersteuning van onderuit en niet van bovenaf.
De politieke situatie verandert dikwijls waardoor aanvraag voor steun van bovenaf meestal moeilijk loopt. Het opbouwen van een ‘middengroep’ ter plaatse die zichzelf verder uitbouwt is van cruciaal belang en zal in de toekomst
de beste resultaten opleveren.
Een ernstige herverdeling van de rijkdom is noodzakelijk. Enerzijds door de politiek: deze moet zorgen voor de
basisbehoeften zoals onderwijs. Daarnaast moet ook de economie zijn steentje bijdragen in de zin van verbetering
van de maatschappelijke en persoonlijke behoeften. Allemaal mooie woorden maar de uitwerking is geen evidentie
(persoonlijke noot).
Machteld De Turck

‘Senior meets junior’, project Trovant, Costesti
In 2014 namen 180 kinderen deel aan de spelen van 7 juli
tot 14 augustus. Op het programma stonden opnieuw
spelen zoals pingpong, ritmisch bewegen, muziek, dans,…
Dit jaar stond het aanleren van basket en rugby op het
programma. Op het einde werden dan ook onder grote
belangstelling wedstrijden gehouden. Voor het derde jaar
op rij werd er pianoles gegeven en met 12 kinderen werd
een klassiek concert bijgewoond in Râmnicu Vâlcea.
Het nieuwe initiatief, “Senior întâlneşte Junior” (senior
meets junior) werd opgestart. Zo werden er lessen Frans
gegeven en waren er spreekbeurten door Roemeense vrijwilligers. Een dokter en een apotheker kwamen spreken
over hun beroep net zoals een verpleegkundige en een
muziekleraar.
In 2015 wordt er voor een 40-tal kansarme kinderen op
een speelse wijze taal– en andere lessen gegeven, dit om
de schoolse achterstand weg te werken.
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