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Voorwoord
Roemenië is het tweede armste land van de EU. Het noordoosten van Roemenië wordt
zelfs aangegeven als het armste gebied van de hele Unie. Deze harde realiteit blijkt uit
gegevens van een recent rapport van de Europese Commissie.
Politieke instabiliteit, gebrekkige en onvoorspelbare wetgeving, misbruiken aan de top, en
de vlucht van de best geschoolden naar het Westen zijn onder meer hiervan de oorzaken.
Ondanks een forse groei van de economie blijft het land in de top van de armoede staan.
De salarissen blijven extreem laag, terwijl de kloof met het beperkt percentage ‘nieuwe
rijken’ aangroeit. Het tekort op de overheidsfinanciën stijgt angstvallig.
Armoede en sociale uitsluiting zijn van de hoogste in de Europese Unie, met name onder kinderen en de Roma.
Gezondheidszorg en sociale bescherming zijn ver onder de standaarden die wij kennen.
“De resultaten op het gebied van gezondheidszorg zijn slecht als gevolg van de beperkte toegang tot de gezondheidszorg, inefficiënt gebruik van publieke middelen en wijdverbreide corruptie. Informele betalingen zijn aan de
orde van de dag en veroorzaken een extreme afhankelijkheid van de medische voorzieningen”, aldus het rapport.
We moeten ons realiseren dat wij het hier in ons land nog steeds zeer goed hebben. Solidariteit moet daarom
een blijvende aandacht krijgen.
NONA probeert op een bescheiden wijze een steentje bij te dragen vanuit het geloof in verandering en in de
kracht van samenwerking.
Marc Claeys, voorzitter

Liefde in Lied en Lyriek
Op zaterdag 9 juni 2018 om 20u brengt het Amandi Consort
o.l.v. Patrick Moeyaert in de kerk van De Pinte een concert
met werken waarin de liefde centraal staat. Meer bepaald de
teksten van het Hooglied, een boek uit het Oude Testament,
hebben heel wat componisten uit de renaissance –maar ook
uit latere periodes– geïnspireerd om deze liefdeslyriek op muziek te zetten: Jacques Barbireau, Orlandus Lassus, Francisco
Guerrero, Tomàs Luis de Victoria, Claudio Monteverdi,…
Deze liederen worden afgewisseld met liefdespoëzie, gebracht
door Veerle Magerman. De gedichten zijn o.m. van Rutger
Kopland, Judith Herzberg, Octavio Paz, Guido Gezelle, Szymborska, Hadewych, Augustinus en Lieven Merlevede en gaan
van de menselijke liefde over naar de liefde tot God (mystieke
liefde).
Na het concert wordt u een drankje aangeboden.
Kaarten kosten 15 euro in voorverkoop en 18 euro aan de
kassa en zijn te verkrijgen bij de bestuursleden van NONA en
op het secretariaat van de vereniging: Serafien de Rijckelaan
21 te De Pinte.
Contact en info: tel. 09 282 85 78
e-mail nonamechild@telenet.be

Uit het werkingsverslag 2017
NONA kan terugblikken op een werkjaar met heel wat activiteiten voor de ziekenhuisschool in Boekarest.
Het Centrul Eductional Sfânta Faustina organiseerde in het voorbije jaar opnieuw onderwijs aan zieke kinderen.
Het onderwijs wordt deels gegeven in het schoolgebouw, deels aan bed op verschillende afdelingen van het kinderziekenhuis Marie Curie, voornamelijk voor kinderen op de afdelingen orthopedie en oncologie.
Ook kinderen van het kinderrevalidatiecentrum Nicolae Robanescu komen naar de school.
Veel van deze kinderen hebben, naast motorische beperkingen, ook problemen op cognitief en intellectueel vlak.
Sinds vorig jaar kunnen de kinderen op de afdeling oncologie ook de activiteiten in het schoolgebouw volgen op
een tablet in hun kamer, dankzij het
installeren van een camera in het leslokaal en het realiseren van een WiFiverbinding tussen het kinderziekenhuis
en de school.
Het huidige lerarenkorps bestaat uit:

 Myriam Ghenta, directeur (voltijds,
doch halftijds op loonlast NONA)

 Tuţa Visescu, lager Onderwijs
(halftijds)

 Adela Vartopeanu, spelactiviteiten en
Engels (halftijds op loonlast van het
kinderrevalidatiecentrum)

 Petrut Dumitrescu, informatica en
extracurriculaire activiteiten
(halftijds)

 Claudia Dănăcică, leerkracht wiskunde, fysica en chemie (halftijds)
Claudia en Monica hebben op kosten
van NONA een psycho-pedagogische opleiding gevolgd in Boekarest. Ze hebben dat attest nodig om erkend te
worden als leerkracht in het ziekenhuisonderwijs.
Marijke, Johan en Marc waren in juli aanwezig in Roemenië voor evaluatie, opvolging en verdere planning van het
project.
Behalve de werking in Roemenië was NONA ook in eigen regio aanwezig: benefietconcert ‘Muzikale impressies
voor NONA’ , deelname aan dag van het park, aanwezigheid op de braderie De Pinte en de 16de NONA-maaltijd
met zeer grote opkomst.
Naast de particuliere giften en de benefietactiviteiten, kon NONA rekenen op subsidies van de provincie OostVlaanderen in het kader van de ‘’grensoverschrijdende projecten”. In het project wordt nadruk gelegd op vorming vanuit Vlaanderen, disseminatie ter plaatse, internetverbinding school-ziekenhuis, digitalisering, psychosociale begeleiding, integratie in de thuisschool.
Ook de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) De Pinte, de gemeente WortegemPetegem, Friends 4 You (Kom op tegen Kanker actiegroep uit Ingooigem) en de leerlingen van het Instituut voor
Verpleegkunde St-Vincentius uit Gent steunden onze werking.
We stuurden een nieuwsbrief en een nieuwsflash, zowel digitaal als per post en onze facebookpagina groeit gestadig aan.
Dank aan de vele NONA-sympathisanten!

Asociaţia Profesorilor şi Educatorilor din Spitale – APES
APES, een Roemeense beroepsvereniging van leerkrachten en opvoeders in hospitalen, werd in 2017 opgericht
door het Centrul Educațional Sfânta Faustina en de vereniging P.A.V.E.L. (oudervereniging van kankerpatiëntjes)
in navolging van de Europese organisatie van ziekenhuisleerkrachten HOPE (Hospital Organization of Pedagogues
in Europe).
De vereniging heeft zich tot doel gesteld om het basisrecht op kwaliteitsvol onderwijs te ondersteunen voor kinderen die langdurig of frequent opgenomen zijn in het ziekenhuis.
Hiertoe ondersteunt APES de theoretische en praktische training van leraren en opvoeders door middel van cursussen, workshops, seminars,… om hen van de nodige vaardigheden te voorzien om een psycho-educatief proces te ontwikkelen dat is afgestemd op de behoeften van het zieke kind.
APES zal ook bij de Roemeense overheid lobbyen om de –vooralsnog summiere– wetgeving inzake ziekenhuisonderwijs te verfijnen en beter af te stemmen op de reële noden. Zo komt de overheid pas financieel tussen in ziekenhuisonderwijs wanneer de patiëntjes meer dan 1 maand onafgebroken opgenomen zijn; hierdoor vallen de
kinderen, die in het rehabilitatiecentrum meermaals voor een 2-tal weken opgenomen worden, uit de boot.
Wie een mondje Roemeens kent, kan terecht op de website van APES: http://www.profesoridespital.ro/

Verslag studiebezoek Roemeense delegatie
Op woensdag 24 januari kwamen Myriam Ghenta (directrice van de Sfânta Faustina school) en Tuţa Vivescu,
(leerkracht), aan in Gent met als doel het volgen van een internationale module rond Palliatieve zorg. Dankzij Zr.
Monica Van Kerrebroeck konden ze logeren in de Sint-Bavoschool, pal in het centrum van Gent. Hierdoor genoten
zij ook van de prachtig verlichte gebouwen tijdens het Gentse lichtfestival.
De volgende dag bezochten ze reeds de dienst kinderoncologie van het UZ Gent. Zowel de psychologische begeleiding als de curatieve zorg rond de kinderen en hun ouders werden uitvoerig belicht. Speciale aandacht ging
naar de speel- en opvangruimte de LIEving. Hier kunnen de broers en zusjes van ernstig zieke kinderen en kinderen van ernstig zieke ouders hun huiswerk maken, eten, rusten,... net zoals thuis.
Vrijdag gingen ze op bezoek in de ziekenhuisschool van de stad Gent, waar ze interessante tips kregen i.v.m.
organisatie en didaktiek van het ziekenhuisonderwijs.
Een toeristische uitstap naar Geraardsbergen vulde de eerste vrije zaterdag. Een enthousiaste gids vertelde uitvoerig over de geschiedenis van Krakelingen en Tonnekensbrand. De namiddag werd afgesloten met het proeven
van de Geraardsbergse mattentaart.
Na kennismaking met de deelnemers uit verschillende landen
op zondag 28 januari startte op maandag de interdisciplinaire
cursus rond Palliatieve zorg en Levenseinde zorg. Een eerste
workshop ging over haptonomie (leer van het menselijk gevoel,
aanraken, tastzin…).De volgende dag werd gediscussieerd over
levensbeëindiging en de plaats van euthanasie. Op woensdag
31 januari lag de focus op complementaire zorg. De dag daarop
ging het vooral rond spiritualiteit en communicatie. Op de laatste cursusdag lag de klemtoon op de zorg rond de familie van
de palliatieve patiënt, belicht vanuit een interdisciplinair team.
De avond werd afgesloten met Belgische wafels.
Na deze gevulde en drukke
week, was het terug tijd
voor ontspanning in Brugge met een wandeling in
het historisch centrum, een
bezoek aan het Groeningemuseum en aan de Heilige
Bloedkapel.
Op zondag 4 februari was er
na de eucharistieviering een
kennismaking met de parochie De Pinte, ’s avonds een
afscheidsetentje met sympathisanten en enkele Roemeense inwoners van onze
gemeente. Maandag 5 februari bezochten ze in Leuven Bednet, een internetsysteem tussen school en zieke
kinderen, thuis of in het ziekenhuis. Dit wordt ook in
In de ziekenhuisschool UZ Leuven.
Sfânta Faustina op kleine
schaal gebruikt. Ook de zie- Tuţa en Myriam verbroederen met enkele Roemeense inwoners van De Pinte.
kenhuisschool in Gasthuisberg werd bezocht. Een enthousiaste
directrice leidde hen rond in de kleurrijke lokalen voor individueel onderwijs.
De volgende dag ontving provinciaal gedeputeerde
Eddy Couckuyt heel hartelijk onze Roemeense
vrienden samen met een delegatie van Nona.
Na een interessante vergadering waarbij de werking en de financiële implicaties van het nieuwe
ICT-project van de Sfânta Faustina school werd
uitgelegd, kon iedereen genieten van een lekkere
en uitgebreide maaltijd in een informele en aangename sfeer.
Dinsdag 6 februari namen Myriam en Tuţa deel
aan de raad van bestuur van Nona.
Op 7 februari vertrokken Myriam en Tuţa terug
naar hun thuisland met veel nieuwe ervaringen.

Onthaal bij het provinciebestuur met gedeputeerde Eddy Couckuyt.

Het eigenlijk doel van deze studiereis is het toepassen van de verworven ervaring en kennis binnen de context van de ziekenhuisschool Sfânta
Faustina in Boekarest.

NONA rekent erop dat onze Roemeense vrienden met onze verdere steun in dat opzet zullen slagen.
Machteld en Marijke

Eetfestijn 22 oktober 2017
Het 16de Roemeens eetfestijn van vzw Nona vond plaats op 22 oktober
2017 in de refter van de gemeentelijke basisschool.
Het menu bestond uit vol-au-vent en stoofvlees van varkenswangetjes
met groenten en frietjes.
Het was opnieuw een groot succes. Alle plaatsen waren bezet en we
hebben opnieuw deelnemers moeten weigeren wegens plaatsgebrek.
De refter van de gemeentelijke basisschool is in feite te klein geworden
en daarom gaan wij dit jaar uitkijken voor een grotere zaal. Indien we
geen geschikte zaal zouden vinden zal het terug in de gemeentelijke
basisschool zijn. Wij houden u te gepaste tijde op de hoogte.
Het buffet werd verzorgd
door traiteur Mortier uit
Nevele.
Wij danken de vele sympathisanten en ook de vrijwilligers voor de
onberispelijke organisatie. Ook dank aan de gemeentelijke basisschool en de gemeente voor het gebruik van de refter, de tafels en
de stoelen.
Het 16de Nona eetfestijn bracht netto 3.698 euro op. De opbrengst
wordt gebruikt ten voordele van de kinderen van het Sfânta Faustinaziekenhuisschool in Roemenië.
Het 17de Nona eetfestijn zal plaatsvinden op zondag 18 november
2018. Het adres van de zaal wordt u later meegedeeld. Noteer het
alvast in uw agenda.
Carl Spriet

Lezing in Wortegem-Petegem
Op vraag van de cultuurdienst van de gemeente Wortegem-Petegem, waar bestuurslid Johan Demets woont,
brachten Marc en Johan op vrijdag 10 november 2017 een lezing over onze werking in het stemmige hoevegebouw van Domein de Ghellinck. Een 70-tal belangstellenden woonden dit bij. De gemeente Wortegem-Petegem
sponsorde 250 euro, het maandloon van een van onze halftijdse leerkrachten in Boekarest. Daarnaast kregen
we ook een bedrag van 500 euro voor de inzet van Johan als vrijwilliger in een humanitair project.
Hartelijk dank aan burgemeester Luc Van Der Meeren, schepen voor cultuur Veerle Nachtegaele (die ons vroeg
voor de lezing) en het gemeentebestuur va n Wortegem-Petegem.

Friends 4 You steunt
Eric Demets(broer van Johan) fietst met 3 vrienden
uit Ingooigem en Waregem al vele jaren de 1000
km voor Kom op tegen kanker. Hiervoor zetten ze
heel wat acties op het getouw zoals een kerstconcert met Christoph, paaseitjes verkoop, een barbecue,… Omdat de ziekenhuisschool onderwijs brengt
voor kankerpatiëntjes steunen ze met een bijdrage
van 500 euro. Dit zal uiteraard goed besteed worden. Meer info over Friends 4 You vindt u op hun
facebookpagina.

Volg ons op Facebook!
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:

met steun van:

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

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

