
 

Voorwoord 

Dit jaar is het zestig jaar geleden dat de grondslagen werden gelegd van de huidige 

Europese Unie. De gedachte tot Europese eenmaking ontstond vanuit het ideaal voor 

een vreedzaam, welvarend en verenigd Europa. Het duurde tot 2004 vooraleer de tijd 

rijp werd om ook Oost-Europa bij deze eenmaking te betrekken. Roemenië werd pas 

10 jaar geleden, in 2007, opgenomen als lid van de EU. 

Ondanks inspanningen voor een beter sociaal Europa, is de ongelijkheid tussen de 

verschillende lidstaten wat betreft inkomen, welzijn en gezondheid nog groot. De achterstand van Roemenië is 

nog substantieel en een Europa met verschillende snelheden wordt mogelijks in het Europees beleid verankerd. 

De levensomstandigheden zijn in ons land heel wat beter, waardoor onze solidariteit met het Roemeense volk 
nodig en betekenisvol blijft. Dankzij de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, de Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking De Pinte, de organisatie van benefietactiviteiten en de giften van onze vele sympa-
thisanten kan NONA haar steentje blijven bijdragen tot een rechtvaardiger en socialer Europa. 

Marc Claeys, voorzitter 

“Muzikale impressies voor NONA” 

Benefietconcert op zaterdag 10 juni 

 

Dit jaar met het Pianotrio Impression, een en-

semble gevormd door 3 talentrijke jonge muzi-

kanten, nl. Fien Van den Fonteyne, viool, Riet 

Van den Fonteyne, cello en Florestan Bataillie, 

piano. 

Het Pianotrio Impression was o.m. in 2015 win-

naar van alle prijzen op de internationale 

‘Storioni Toonzaal Prijs’ (NL) en in 2016 laureaat 

van de SWUK (Sociale Werken van de Uitvoeren-

de Kunstenaar); ze staan dus garant voor een 

kwalitatief hoogstaand concert. 

Het Pianotrio Impression brengt een zomers ro-

mantisch repertoire. We horen het eerste piano-

trio in re klein opus 49 van Mendelssohn en het 

tweede trio in sol klein opus 26 van Dvorák. 

Het concert vindt plaats op zaterdag 10 juni 

2017 om 20u in de parochiekerk van De Pinte. 

Kaarten kosten 15 euro in voorverkoop (18 euro 

aan de kassa) en zijn te bekomen bij de be-

stuursleden van NONA, op het secretariaat p/a 

Jan Milh, Serafien de Rijckelaan 21 te De Pinte, 

of te bestellen  op het nr. 09 282 85 78 of via 

nonamechild@telenet.be. 



Samen kunnen we meer 

In Boekarest zijn twee ziekenhuisscholen. Sfânta 

Faustina (CEF) wordt reeds vele jaren ondersteund 

door NONA. Daarnaast groeide een nieuw initiatief 

vanuit de organisatie PAVEL, een oudervereniging 

van ouders met kinderen die kanker en leukemie 

hebben, die ook onderwijs biedt aan kinderen met 

kanker. 

HOPE is de Europese koepelorganisatie die in Europa 

de belangen van het ziekenhuisonderwijs behartigt. 

HOPE, PAVEL en Sfânta Faustina hebben, onder im-

puls van NONA, de handen in elkaar geslagen om 

samen te ijveren voor de erkenning en subsidiëring 

van het ziekenhuisonderwijs in Roemenië. 

Met vereende krachten en gezamenlijk lobbyen tracht-

ten we de Roemeense autoriteiten te overtuigen en te 

bewegen om middelen ter beschikking te stellen. 

Politieke instabiliteit  en beperkte financiële middelen 

maken dat dit proces moeizaam verloopt. 

Toch is er hoop: eén halftijds salaris van een leer-

kracht is reeds ten laste van het Roemeens budget 

Volksgezondheid. We hebben goede hoop dat een 

tweede halftijds loon volgt in de loop van het voorjaar. 

De werking van de ziekenhuisschool, de inzet van de 

leerkrachten, de zorg voor de ouders van de zieke kin-

deren, zijn toonaangevend. De Roemeense overheid 

kan dit niet negeren. De druk van de koepelorganisatie 

HOPE blijft hierbij heel belangrijk. 

NONA voert de druk op de ketel op in de hoop dit mooi 

initiatief ooit eens volledig aan de Roemeense verant-

woordelijkheid te kunnen overdragen. 

Marc Claeys 

Sinziana en Myriam op het Hope congres in Wenen. 

Overleg met de leerkrachten in Sfânta Faustina. 

Uit het  werkingsverslag  2016 

Het Centrul Eductional Sfânta Faustina organiseerde in het voorbije jaar op-

nieuw onderwijs aan zieke kinderen.  Dit wordt deels gegeven in het schoolge-

bouw, deels aan bed op verschillende afdelingen van het kinderziekenhuis Marie 

Curie. 

Naast de kinderen die behandeld worden in het kinderziekenhuis komen ook 

heel wat kinderen van het kinderrevalidatiecentrum Nicolae Robanescu naar de 

school. 

Nieuw is dat de kinderen op de afdeling oncologie ook de activiteiten in het 

schoolgebouw kunnen volgen op een tablet in hun kamer, dankzij het installe-

ren van een camera in het leslokaal en het realiseren van een straalverbinding 

tussen het kinderziekenhuis en de school. 

Het lerarenkorps bestond uit: Myriam Ghenta: directeur (voltijds), Tuta Vises-

cu: leerkracht Lager Onderw ijs (halftijds), Iulia Patrascu leerkracht informatica en opvoedster 

(halftijds), Mirela Visan leerkracht  Roemeens en Latijn (halftijds), Sinziana Dutoiu: leerkracht Engels en Frans 

(halftijds). 

NONA financierde 2,5 voltijdse lonen. Het halftijds loon van Sinziana werd betaald door het kinderrevalidatie-

centrum Nicolae Robanescu, via het Roemeens Ministerie van Volksgezondheid. 

Myriam, Tuţa, Iulia en Mirela volgden op kosten van NONA een psycho-pedagogische opleiding in Boekarest. Zij 

behaalden met vrucht het attest dat noodzakelijk is om erkend te worden als leerkracht in het ziekenhuisonder-

wijs. 



Werkbezoek IT-project van 7 tot 11 november 

Samen met IT-expert Arjan Andriessen, gezonden door HOPE (Hospital Organisation of Pedagogues in Europe) 

trokken Marc Claeys en Johan Demets van 7 tot 11 november naar de ziekenhuisschool Sfânta Faustina. Het doel 

van dit bezoek was om de IT-communicatieprojecten gesponsord door BNP Paribas Fortis en van de NATO Chari-

ty Bazaar te optimaliseren en op punt te zetten.  

Op maandag 7 november vliegen we met Blue Air vlucht naar Boekarest. In de luchthaven Henri Coanda 

(Otopene, Boekarest) wachten directrice Myriam en leerkracht Sinziana ons op. Kort erna komt ook Arjan aan 

met een rechtstreekse Taromvlucht uit Amsterdam. 

Vanaf de luchthaven rijden we meer dan 2 uur tot aan de Sfânta Faustinaschool. Na een kort overleg rijden we 

naar het klooster Murialdo waar we opnieuw verblijven. Net zoals de vorige keren zal pater Marius ons ook elke 

morgen naar de school brengen slalommend door het drukke verkeer. 

De volgende dagen kunnen we van start gaan. We bekijken wat de beste locatie is voor het plaatsen van de zen-

ders/ontvangers en overleggen hierover met de IT-verantwoordelijke van het ziekenhuis Cornel. Hij bezorgt ons 

de Ethernet 5 kabel. Daarna volop aan de slag. Vanuit de school hangen we een kabel naar het revalidatiecen-

trum waar de zender gemonteerd wordt die connectie maakt met de ontvanger op het dak van het ziekenhuis. Af 

en toe moeten we wat materiaal aankopen. Dit kan in een kleine doe-het-zelf naast het ziekenhuis. 

Arjan vertoeft hiervoor regelmatig in hogere regionen. Vanop het dak (8ste verdiep) van het ziekenhuis heeft hij 

dan ook uitzicht op de skyline van Boekarest. Om de verbinding te finaliseren wordt op de afdeling oncologie een 

router geïnstalleerd die toelaat om draadloos verbinding te maken met de camera in het klaslokaal. 

Ook kopen we ter plaatse nog een laptop, tablet en een headset aan voor het IT-project. Na het testen van ons 

‘Heronet’ (Hospital Education Romania) proberen we ook nog de skypeverbinding uit. 

Met deze realisatie kunnen de kinderen op oncologie nu de lessen volgen in de ziekenhuisschool. We volgen dit 

verder op. In een latere fase proberen we ook om de patiëntjes van orthopedie en het revalidatiecentrum dezelf-

de mogelijkheden te bieden. 

En tot slot een gemeend ‘dankjewel’ aan Arjan voor de technische realisatie en het aangename samenwerken! 

Zicht vanop het dak van het ziekenhuis. Omcirkeld de zender/ontvanger. 



Volg ons op Facebook! 

Op de pagina vzw Nonamechild kan je al onze activi-

teiten volgen. 

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 Verfail-

lie, 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: 

Trovant Costesti 

Het project ‘Senior meets junior’ had gedurende 3 jaar meer aandacht voor het educatieve 
element tijdens de activiteiten voor de jeugd in het dorp Costesti. We richtten ons specifiek 
op een 40-tal kinderen uit armere gezinnen. 

Het onderwijsaanbod op het platteland is zeer zwak geworden. Dit vooral door slecht ma-
nagement, gebrek aan motivatie van de leerkrachten en een tekort aan financiële midde-
len. Zo worden leerkrachten niet altijd aangenomen in hun discipline. Zo wordt bijvoor-
beeld muziek onderwezen door een turnleraar, Frans door een leraar Roemeens, tekenen 
door een leraar aardrijkskunde,… Dit heeft als gevolg dat er bij de leerkrachten weinig enthousiasme is voor hun 
pedagogische opdracht. 

Gedurende 3 weken werden er activiteiten gehouden. Naast lessen grammatica en woordenschat werden diverse 
didactieken gebruikt om de Franse taal bij te spijkeren. Dit gebeurde o.a. met het bekijken en becommentariëren 
van Franse films, het aanleren en zingen van Franse liedjes en gezelschapsspelen. Verder ook met wandelingen in 
het Nationaal park begeleid door een biologe. De activiteiten werden afgesloten met een feestelijke afsluiter op 10 
september. 

En de toekomst... 

In 2016 werd het project ‘Senior meets junior’ 
beëindigd. We zijn overtuigd dat dit didactisch 
project resultaten heeft bewerkstelligd. We mer-
ken en horen dat de kinderen die deelnamen zich 
ontplooiden en de zin van school lopen begrijpen 
om zo aan hun toekomst te werken. Ook binnen 
de gezinnen is dit een positieve verbetering en 
een stimulans om te studeren en uit te groeien tot 
evenwichtige families. 

Gezien ikzelf wat ouder word en het wegens fami-
liale omstandigheden moeilijker wordt om dit ver-
der te begeleiden geef ik graag de fakkel door aan 
de plaatselijke monitors en volwassen begelei-
ders. Ik ben ervan overtuigd dat wat we geduren-
de vele jaren gerealiseerd hebben een stevige 
basis heeft gelegd voor Roemeense jongeren en 
volwassenen om op een solidaire en faire manier 
met elkaar om te gaan.  

Activiteiten zullen in de komende jaren kleinscha-
liger plaats vinden met steun van sympathisanten. 
Het is dus aan de plaatselijke jongeren en volwas-
senen om verder te gaan op de ingeslagen weg. 

Met vallen en opstaan kunnen we stellen dat door onze projecten de sociale cohesie en het zich kunnen inzetten 
voor anderen gerealiseerd werd in Costesti.  

Heel veel dank aan vzw Nonamechild en de provincie Oost-Vlaanderen voor de morele en financiële hulp geduren-
de vele jaren. 

Marlene Bourgeais  

VZW Nonamechild dankt Marlene voor haar jarenlange inzet. Ze hield voor ons de vinger aan de pols 
over wat leeft in de Roemeense samenleving. We zijn ervan overtuigd dat haar groot engagement ver-
der ten goede zal komen aan de dorpsgemeenschap van Costesti. Multumesc! 


