
Nieuwsbrief 21 - augustus 2016 

Voorwoord 

We leven in onrustwekkende tijden. Een spiraal van geweld en vijandigheid overspoelt de wereld en 
dreigt mensen meer en meer tegen elkaar op te zetten ten gevolge van angst, wantrouwen, culturele en 
ideologische verschillen… 
Territoriumstrijd, onbegrip, verlies van empathie dreigen de maatschappelijke antwoorden te worden op 
een groeiend collectief onveiligheidsgevoel. 
Interculturaliteit, solidariteit, hulpverlening staan onder druk. 
Toch blijven we geloven dat het enige juiste antwoord bestaat uit toenadering en wederzijds respect. De solidari-
teit van Vlaanderen met het Roemeense volk sinds de Roemeense revolutie in 1989, heeft ons geleerd hoe belang-
rijk deze waarden zijn en blijven. 
NONA zet zich hier reeds 15 jaar voor in. 
Onverdraagzaamheid is het failliet van een maatschappij. Samenwerking en begrip daarentegen zijn fundamentele 
waarden die toekomst en perspectief bieden. 
Dank aan de talloze NONA-sympathisanten die onze projecten voor Roemeense kinderen blijven steunen en de 
positieve boodschap blijven geven dat internationale solidariteit geen leeg begrip is. 

Marc Claeys, voorzitter NoNameChild 

Eetfestijn 25 september 2016 

In tegenstelling tot wat was vermeld in onze 
nieuwsbrief van februari zal het Roemeens eet-
festijn dit jaar niet plaatsvinden in november, 
maar wel op zondag 25 september 2016 in de 
gemeentelijke basisschool. 

De deelnemers zullen kunnen kiezen uit een ge-
varieerd buffet à volonté, bestaande uit: vissers-
potje, coq au vin, stoofvlees en vol au vent, aan-
gevuld met diverse groenten en geserveerd met 
frietjes. 

Iedereen is van harte uitgenodigd.  Noteer het 
alvast in uw agenda. 

De maaltijd gaat door in de refter van de Ge-
meentelijke Basisschool aan de Polderbos te De 
Pinte, tegenover het OCP.  U bent welkom tus-
sen 11h30 en 14h. 

Kaarten kosten 20 EUR; lagereschoolkinderen 
betalen 10 EUR.  Om praktische redenen vragen 
wij om te reserveren vóór 21 september. 

Kaarten zijn te bekomen bij Jan Milh,  
Serafien de Rijckelaan 21 De Pinte,  

tel. 09 282 85 78, alsook bij de bestuursleden 
van de vzw NONA. 

Reserveren kan ook via e-mail nona-
mechild@telenet.be. 

Overschrijven kan op rekening nummer BE36 
7512 0031 8881 met vermelding "NONA-
maaltijd X volwassenen Y kinderen". 

Carl Spriet 

Terugblik concert ‘Ein Deutsches Requiem’ 

De ongeveer 240 aanwezigen op het benefietconcert van 9 april zijn getuige geweest van een meesterlijke uitvoe-

ring door het Gents Madrigaalkoor o.l.v. Johan Duijck alsmede de solisten Hilde Coppé en Joris Derder en met Hein 

Boterberg en Alex Roosemeyers aan de piano. Hierbij danken we nogmaals het Gents Madrigaalkoor, dat benefiet 

heeft opgetreden, de 240 aanwezigen alsook de talrijke adverteerders uit De Pinte en Gent.  Met de opbrengst van 

dit concert kan NONA alweer een deel van haar projecten kan financieren. 



Werkbezoek van 29 februari tot 4 maart 

Op 29 februari vertrekken 3 bestuursleden Marc, Johan en Machteld naar Roemenië met 2 objectieven. Het eerste is 
lobbyen bij de Roemeense regering voor aanpassingen in de wetgeving rond inclusief onderwijs. Enerzijds een bete-
re financiering van de lonen van de leerkrachten en anderzijds aanpassingen aan de specifieke noden van de chro-
nisch zieke kinderen. Een tweede doelstelling is het voorbereiden van het opstarten van een mini Bednet. Dit is een 
vorm van synchroon internetonderwijs, waardoor zieke kinderen rechtstreeks en interactief via de computer in con-
tact komen met hun klas. Dit project is gesponsord door BNP Paribas Fortis en gedeeltelijk ook door de Nato Charity 
Bazaar (een serviceclub van echtgenotes van Nato-officieren). 

 

Maandag 29 februari 

Rond 16 u komen Zr Myriam, directrice en Sinziana, leerkracht van de Sfa Faustina school, ons afhalen aan de lucht-
haven met een bosje tulpen. Na 2 uur door het drukke verkeer komen we aan in het Kinderrevalidatiecentrum naast 
de school.  Dr Padure, directeur van het centrum ontvangt ons hartelijk en we krijgen onze eerste Roemeense maal-
tijd. Om 20u30 maken we kennis met Florin, IT specialist van de school. De verschillende mogelijkheden rond de 
praktische uitwerking van Bednet worden besproken. 

Dinsdag 1 maart 

Op 1 maart geven de Roemenen kaartjes, bloemen en speldjes aan hun vrouwen of vriendinnen als geschenk voor 
het begin van de lente. Dit is een mooie traditie, waarvan wij ook genoten hebben. 

Om 9u30 is er overleg met Irina Rusu, adviseur onderwijs van de president van Roemenië. Zowel de subsidiërings-
problemen van de gehospitaliseerde kinderen als de vragen vanuit het lerarenkorps komen aan bod. Na veel discus-
sie adviseert mevr. Rusu een goed gedocumenteerd schrijven te richten naar het ministerie van Onderwijs en dat 
van Gezondheidzorg in samenwerking met de andere hospitaalschool PAVEL. Zij kan meer gewicht te geven aan dit 
schrijven. 

Om 11u30 ontvangst door Dhr Buzatu, manager van het ziekenhuis 
Marie Curie, gelegen rechtover de school. Na informatie over het 
project gaat hij akkoord met het installeren van een mini Bednet 
tussen het ziekenhuis en de school. Volgens de IT specialist van het  
ziekenhuis is er wel een bijkomende internetverbinding nodig. De 
verloning van zr Myriam door het ziekenhuis zal wellicht in orde ko-
men. 

Nadien bezoeken we samen met zr Myriam de oncologie afdeling. 
Voor ons ongewone beelden: in een kamer staan 3 bedden voor de 
patiëntjes. De moeders slapen bij gebrek aan plaats in dezelfde bed-
den. Er is weinig ruimte, slechte verluchting en weinig hygiëne voor 
deze kinderen met immuniteitsstoornissen. Maar de aanwezigheid 
van zr Myriam brengt toch veel hoop en blijdschap voor deze pati-
ëntjes. 

s’ Avonds genieten we van een lekkere en gezellige vismaaltijd bij dr 
Padure. 

Woensdag 2 maart 

In de voormiddag brengen we een bezoek aan het vroegere gastge-
zin van de eerste pioniers van NONA. Dorothea en Valentin zijn on-
dertussen tachtigers en wonen in een appartementsgebouw op de 
4e verdieping zonder lift. Er is wel veel groen in de omgeving. Zij 
zijn zeer blij met onze komst en stellen veel vragen over de NONA 
sympathisanten van het eerste uur, die zij goed gekend hebben. 

In de namiddag bezoeken we het kinderrevalidatiecentrum van Dr 
Padure. Hier is alles zeer clean en hygiënisch met kindvriendelijke 
kleuren en tekeningen. Dit centrum beschikt over moderne appara-
tuur zowel op diagnostisch als therapeutisch vlak, alles geïntegreerd  
in een PC systeem. 

In de late namiddag bezoeken we nog de orthopedische afdeling 
van het Marie Curie ziekenhuis. De algemene indruk van hygiëne, 
verlichting en verluchting is beter dan op oncologie maar de patho-
logie is zeer zwaar: veel congenitale aandoeningen met vooral mo-
torisch sterk gehandicapte kinderen. Bij het bezoek aan Myruna, 
een 16 jarig meisje met zware fysische handicap, zijn we zeer ont-
roerd door de manier waarop zr Myriam met dit mooi en intelligent meisje omgaat. 

s’ Avonds dineren we in het klooster en hebben we nog een gesprek met zr Patricia, de kloosteroverste omtrent de 
mogelijke overplaatsing van zr Myriam naar een andere job. Dit zou voor NONA een groot verlies zijn. We proberen 
te wijzen op het grote belang van zr Myriam voor de kinderen en de ouders van de ziekenhuisschool. De overste be-
dankt ons voor alles maar laat voorlopig niets los. 

Donderdag 3 maart 

Om 10 uur komt dr Daniël Chivu, vicedecaan van de faculteit geneeskunde en persoonlijk adviseur van de staatse-
cretaris van Gezondheidszorg, naar de Faustina school. Door zijn uiteenzetting krijgen we een beter beeld over de 
opleiding in de gezondheidzorg en de huidige problemen in dat verband. Vooral het gebrek aan gekwalificeerde ver-
pleging valt op. Hij is zich bewust van de gebrekkige wetgeving rond inclusieonderwijs en stelt ook voor een schrij-
ven te richten tot het ministerie van volksgezondheid samen met de PAVEL school, eveneens gevestigd in Boekarest. 
Ook wat de aanstelling van zr Myriam in het ziekenhuis betreft wil hij wat druk uitoefenen bij het ministerie. 



In de namiddag bezoeken we een deel van 
de oude stad en het parlement en om 16 u 
worden we ontvangen op de Belgische am-
bassade door ambassadeur Baekelandt. 
Tijdens een gezellige babbel leert hij de 
werking van NONA kennen en belooft ook 
zijn steun zowel aan het Bednet projet als 
een de poging tot verandering van de wet-
geving. 

s ’Avonds zijn we uitgenodigd voor een lek-
ker etentje in familiesfeer bij Laura, psy-
chologe van het kinderrevalidatiecentrum. 

Vrijdag 4 maart 

Overleg met Michai Benchea en Fotinica, 
vertegenwoordigers van de PAVEL hospi-
taalschool. Het rapport dat PAVEL en Sfa 
Faustina samen opgesteld hebben in febru-
ari betreffende de veranderingen in de wet-

geving wordt besproken. Er zijn een aantal vra-
gen rond de gehospitaliseerde kinderen o.a. les-
sen, die meer moeten aangepast zijn aan de 
specifieke noden van de kinderen, meer autono-
mie en subsidiëring voor 6 a 8 kinderen i.p.v. 
12. Daarnaast is de specifieke vraag naar betere 
betaling van de leerkrachten niet per uur maar 
in een voltijds systeem. De theoretische en 
praktische modules rond somatische ziekten 
werden ondertussen reeds gevolgd door 4 leer-
krachten van de Faustina school. De conclusie is 
het gezamenlijk opstellen van een duidelijk 
schrijven rond aanpassingen in de wetgeving in 
verband met inclusief onderwijs. Na discussie 
gaan de partners akkoord om in de komende 
maanden een dergelijk document op te stellen 
en door te sturen naar de ministeries van Op-
voeding en Gezondheidzorg, samen met de aan-
bevelingen van mevr Rusu, dr Chivu en ambas-
sadeur Baekelandt. 

In de namiddag keren we wat vermoeid maar 
toch hoopvol naar huis terug. 

Machteld De Turck 

Hieronder een luchtbeeld van het Marie Curie ziekenhuis en de locatie (omcirkeld) van de Sfanta Faustina school. 



Geta, Leen, Sinziana thuis bij Marijke en Jan die zorgden voor 
hun verblijf in ons land. 

Sinziana en Geta te gast in Arteveldehogeschool, Universiteit en UZ Gent 
 

International Module on Paediatric Rehabilitation 

14th - 25th of March 2016 Gent, Belgium 

Sinziana Dutoiu is leerkracht aan onze ziekenhuisschool Sfânta Fausti-

na in Boekarest en is tevens maatschappelijk assistent. Geta Petra is 

verpleegkundige in het kinderrevalidatiecentrum Dr. Nicolae Robanes-

cu en studeert momenteel ergotherapie aan de universiteit van Bacau 

waar een nieuwe opleiding is opgestart met de steun van de Artevel-

dehogeschool in Gent. 

Beide erg gemotiveerde beroepskrachten namen met succes deel aan 

een intensieve cursus kinderrevalidatie die reeds voor de negende 

keer werd georganiseerd in Gent. Dankzij de Universiteit Gent en de 

Arteveldehogeschool mochten zij deze internationale module gratis 

volgen en waren ze te gast in het kinderrevalidatiecentrum van het 

UZ Gent. 

Het internationale programma ‘Paediatric Rehabilitation’ werd gevolgd 

door laatstejaarsstudenten bachelor en actieve professionelen in de 

gezondheidszorg. 

Theorie en praktijk over ontwikkeling, diagnose, behandeling, inclusie, 

psycho-sociale aspecten m.b.t. kinderrevalidatie werden besproken 

door tal van experten in deze materie. 

Studenten van diverse nationaliteiten namen aan deze vorming deel aan de hand van lezingen, workshops, studie-

bezoeken, ervaringsuitwisseling, groepswerk. Bijzondere nadruk lag op interdisciplinariteit, interculturaliteit, inno-

vatieve methodieken en nieuwe wetenschappelijke inzichten omtrent oorzaken, diagnose en behandeling van neu-

rologische aandoeningen en bewegingsproblemen bij kinderen. 

De cursus werd afgesloten met een eindpresentatie door elke student. Onze Roemeense vrienden slaagden met 

succes en haalden een eindscore B, wat overeenkomt met onderscheiding. 

Ze ontvingen een certificaat ter waarde van 3 Europees inwisselbare ECTS studiepunten (European credit transfer 

system). 

Ze zullen er werk van maken om de opgedane kennis en ervaring toe te passen in Roemenië. 

We danken Prof. Dr. Hilde Van Waelvelde en Dhr. Filip Dejonckheere - coördinatoren van de internationale module , 

Dr. Catharine Vander Linden - afdelingshoofd kinderrevalidatie UZ Gent en alle docenten voor hun gastvrijheid, in-

zet en betrokkenheid. Ook dank aan gastgezin Marijke en Jan Verbeeck-Verfaillie en de collega’s van NONA die in-

stonden voor vervoer, maaltijden en toeristische uitstappen. 

Marc Claeys 

 

Sînziana en Geta kijken met grote tevredenheid terug naar deze opleiding, maar ook met veel dankbaarheid, omdat 

ze met de steun van NONA de gelegenheid hebben gekregen om hun kennis bij te schaven aan de hand van wes-

terse praktijken. Ze stuurden ons een uitgebreid rapport in het Engels, waarvan we hieronder een korte samenvat-

ting geven in het Nederlands. 

“In maart hadden we de gelegenheid om deel te nemen aan de International Module on Pediatric Rehabilitation aan 

de Universiteit van Gent. De organisatie verliep vlekkeloos en bestond uit cursussen over medische aandoeningen 

(neurologie, revalidatie, kinetherapie en ergotherapie) 

alsook praktische workshops. De lesgevers waren ui-

teraard zeer goed onderlegd, maar ook zeer duidelijk 

in hun uitleg en uiterst behulpzaam. 

We werden in 6 multidisciplinaire groepen ingedeeld. 

Onze groep bestond, naast onszelf, uit een Roemeense 

en een Spaanse Erasmusstudente, alsook uit een kine-

siste en ergotherapeute uit Gent. We kregen het geval 

voorgelegd van een tiener, die na de verwijdering van 

een hersentumor nog veel problemen ondervond 

m.b.t. evenwicht, zicht en gezichtsverlamming; hij 

voelde zich ook uitgesloten en had de school verlaten. 

We moesten als één team een multidisciplinair revali-

datieplan opstellen om deze jongen te helpen zijn ge-

zondheidstoestand te verbeteren en hem weer levens-

vreugde te bezorgen. 



We hadden ook de gelegenheid om het Revalidatiecentrum van het UZ te bezoeken en kennis te maken met de me-

dische uitrusting en de revalidatieprocedures.  We bezochten ook het bedrijf Vigo, dat orthopedisch materiaal ver-

vaardigt. 

De module was zeer intensief, maar wel interessant en nuttig voor onze functie; we hadden ook de gelegenheid om 

van gedachten te wisselen met andere studenten uit verschillende landen. 

Bij onze terugkeer in Boekarest hebben we al onmiddellijk een aantal zaken toegepast die we in Gent gezien heb-

ben.  Zo zijn we gestart met de kinderen in groep te behandelen en niet individueel; we hebben gemerkt dat de kin-

deren zich daardoor minder geïsoleerd 

voelen met hun beperking en zich ge-

makkelijker integreren. 

Ook hebben we in de Arteveldehoge-

school gezien dat kinderen met een be-

perking éénmaal per week samen koken 

in een volledig uitgeruste keuken en dan 

hun moeders vergasten op een cake met 

thee of koffie. Zo hebben we op 1 juni, 

de internationale dag van het kind, de 

kinderen met hun ouders uitgenodigd om 

samen koekjes met koffie klaar te maken 

(zie foto hiernaast). 

Tenslotte is er in ons Revalidatiecentrum 

nog geen afdeling ergotherapie; in Gent 

hebben we kunnen vaststellen wat hier-

voor nodig is.  Op termijn hopen we dan 

ook om dit in Boekarest te realiseren.” 

Werkbezoek IT-project van 30 mei tot 2 juni 

Een delegatie van NONA ((Johan Demets en Jan Milh), alsook IT-expert 

Arjan Andriessen, gezonden door HOPE (Hospital Organisation of Peda-

gogues in Europe) waren van 30 mei tot 2 juni in de ziekenhuisschool 

Sfânta Faustina.  Bedoeling was om de IT-communicatieprojecten ge-

sponsord door BNP Paribas Fortis en van de NATO Charity Bazaar op te 

volgen, alsook om een stand van zaken op te maken van een aantal 

administratieve problemen. 

Met de sponsoring van BNP Paribas Fortis willen we een communicatie-

systeem realiseren voor kinderen die het hospitaal niet mogen of kun-

nen verlaten (oncologie en orthopedie) om toch vanop afstand en op 

interactieve wijze de lessen in de ziekenhuisschool worden te volgen.  

Hierbij werd een camera geplaatst in het leslokaal. Deze is gericht naar het bord en de lesgeefster maar kan ook 

inzoomen op de medeleerlingen in de klas. De kinderen op de ziekenhuisafdeling kunnen met een tablet of laptop zo 

de lessen vanop afstand bijwonen. De leerkracht kan op het scherm van een laptop de verschillende kinderen zien 

en horen, die op het systeem zijn aangesloten. Voor het realiseren van de verbinding met het hospitaal moeten we 

een gebruik maken van het internet, alsook met het interne netwerk van het hospitaal; voor dit laatste hebben we 

de medewerking gekregen van een IT-expert van het hospitaal. Een eerste test was bevredigend. De beschikbare 

bandbreedte van het interne netwerk van het hospitaal is echter beperkt zodat we in een volgende fase een straal-

verbinding tussen de school en het hospitaal gaan 

installeren. Zo blijven we op het eigen netwerk 

van de ziekenhuisschool. 

Het project van de NATO Charity Bazaar zal er-

voor zorgen dat de kinderen via Skype in het En-

gels of in het Frans contacten kunnen leggen met 

(ziekenhuis)scholen in België.  Hiermee kunnen 

de kinderen: 

 in de eerste plaats spelenderwijs een vreemde 

taal aanleren en verbeteren; 

 informatie over hun ziekte uitwisselen, zodat ze 

zich niet geïsoleerd zouden voelen van de maat-

schappij; 

Jan test de Skypeverbinding terwijl Arjan de camera 
controleert. 



Vzw NONA 
Hilde Baekelandt, Marlene Bourgeais, Marc Claeys, 
Johan Demets, Pol Dermaux, Machteld De Turck, 
Filip Maes, Jan Milh, Carl Spriet, Gilbert Strumane, 
Ingrid Van den Branden, Geert Van Hove,  
Jan Verbeeck, Marijke Verfaillie, Mieke Verlinde, 
Det Vermassen. 
 
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 
 

met steun van: 

Zr. Myriam toont één van de patiëntjes op oncologie hoe met 
een tablet de les kan gevolgd worden. 

 zich vertrouwd maken met informaticamiddelen – die, ondanks alles, nog relatief zeldzaam zijn in Roemenië; 

 contacten leggen met kinderen in het buitenland en op die manier de culturele afstand tussen Oost- en West-

Europa verkleinen. 

Een eerste praktische test heeft plaats in juni. 

Tenslotte heeft Zr. Myriam, coördinator van Sfânta 

Faustina, van het Ministerie van Onderwijs en Weten-

schappelijk Onderzoek een brief ontvangen, waarin de 

oprichting van een werkgroep wordt aangekondigd, 

die als doel heeft de uitvoeringsbesluiten m.b.t. zie-

kenhuisonderwijs te herbekijken. Zowel Sfânta Fausti-

na als PAVEL (een andere ziekenhuisschool in Boeka-

rest) hadden aangedrongen op een herziening, voor-

namelijk op het vlak van de vergoeding voor de leer-

krachten (momenteel slechts 10 lei of nog geen 2,5 

euro per uur), alsook op het vlak van de beperking 

dat de kinderen minstens voor 1 maand moeten ge-

hospitaliseerd zijn, terwijl de kinderen van het revali-

datiecentrum, die ook naar de ziekenhuisschool ko-

men, meestal afwisselend 3 weken opgenomen wor-

den en 3 weken thuis zijn. Zr. Myriam heeft gevraagd 

dat Sfânta Faustina en PAVEL, maar ook dat de Euro-

pese vereniging HOPE zou worden betrokken bij de 

werkgroep. 

Leerlingen van het IVV Sint-Vincentius  
steunen Sfa Faustina 
 
Jelena, Qinqer, Naomi & Charlotte uit het 6e jaar sociale en 
technische wetenschappen hebben na het zien van een repor-
tage over de ziekenhuisschool beslist NONA te steunen in het 
kader van hun eindwerk.  
Zij waren getroffen door de beelden van de kinderen en wil-
den de werking van de Sfa Faustina ondersteunen.  
Het eerste luik van het project was een theoretische studie 
waarin zij de historiek, de Roemeense context, de huidige ac-
tiviteiten van de ziekenhuisschool beschreven. Het tweede luik 
betrof een actie waarbij zij kaarsenhouders en armbanden die 
ze zelf hebben ontworpen verkochten. Het project bracht het 
mooie bedrag van 310 euro op. 
De voorstelling van het eindwerk was zeer creatief en enthou-
siast gebracht (zie foto). Jelena, Qinqer, Naomi & Charlotte 
hebben ondertussen kunnen skypen met Iulia en een leerling 
van Sfa Faustina. 
 
Jelena, Qinqer, Naomi & Charlotte, wij danken jullie voor de 
grote inzet en de waardevolle ondersteuning!! 

Volg ons op Facebook! 

Op de pagina vzw Nonamechild kan je al onze activiteiten volgen. 


