
Voorwoord 

Deze week vernamen we in de media dat zorggroep Armonea, die 87 woonzorgcentra in ons land beheert, een 
deel van haar vacatures invult met Roemeense verpleegkundigen omdat hier te weinig beroepskrachten aanwe-
zig zijn. In de Standaard lazen we eveneens dat Roeselare bijna 2.000 Roemenen telt, op zoek naar een betere 
toekomst.  
Meer dan 6.000 jonge Roemenen verlaten elk jaar hun land voor een studie aan universiteiten in het buitenland. 
Momenteel studeren ongeveer 40.000 Roemenen in het buitenland. Probleem is dat slechts een beperkt aantal 
studenten na hun afstuderen terugkeert naar hun land, ondanks dat Roemenië een actief terugkeerbeleid voert. 
De hogere inkomens en goede tewerkstellingskansen in West-Europa zijn de belangrijkste redenen hiervoor. Vol-
gens een recent rapport van de Wereldbank is 3 miljoen ofwel 20,6% van de Roemeense beroepsbevolking 
werkzaam in het buitenland. 
Van de Roemenen in het buitenland heeft een kwart een hogere opleiding. De braindrain kan ernstige gevolgen 
hebben voor de toekomstige ontwikkeling van Roemenië en steden als Boekarest, Cluj, Iasi en Timisoara voelen 
reeds deze ongewenste druk op de arbeidsmarkt. 

Lees verder op p.2 

Tonight, eternity alone 

Op zaterdag 6 april om 20u brengt het Brussels 

Chamber Choir in de kerk van De Pinte een benefiet-

concert ten voordele van vzw Nona.  Op het pro-

gramma staan sacrale en spirituele a cappella werken 

uit de 20ste en 21ste eeuw van de componisten William 

Harris, Charles Wood, Pau Casals, Randall Thompson, 

Healey Willan, Peter Planyavsky, Jan Moeyaert, Mark 

Beamish, Martijn Dendievel, René Clausen, Frank 

Martin, Ēriks Ešenvalds en Arvo Pärt. 

Het Brussels Chamber Choir is een semi-

professioneel koor, opgericht in 2007 door een aantal 

studenten van het Koninklijk Conservatorium Brussel.  

Het koor zingt vaak met orkest, maar specialiseert 

zich vooral in a cappella repertoire en treedt regelma-

tig op in concerten en vieringen, voornamelijk in Et-

terbeek en in de Sint-Goedele kathedraal in Brussel.  

Het ensemble neemt ook geregeld deel aan internati-

onale festivals en had ook de gelegenheid om samen 

te werken met componisten als Eric Whitacre en Bob 

Chilcott. Ter gelegenheid zijn 10de verjaardag in 2017 

nam het Brussels Chamber Choir zijn eerste professi-

onele CD “Made in Belgium” op, met nieuwe Belgi-

sche koormuziek (1985-2017). De opname werd 

warm ontvangen door het publiek en werd ook be-

kroond door het magazine Diapason met 4 sterren. 

Kaarten kosten 15 euro in voorverkoop en 18 euro 

aan de kassa en zijn te bekomen bij de bestuursleden 

van de vzw NONA, alsook op het secretariaat van de 

vereniging p/a Serafien de Rijckelaan 21 te De Pinte, 

tel. 09 282 85 78, e-mail: nonamechild@telenet.be. 

 

mailto:nonamechild@telenet.be


Vervolg voorwoord 

Op het gebied van gezondheidszorg is braindrain een echte noodsituatie geworden omdat ervaren professionals 
steeds moeilijker te vinden zijn. In 2017 was de leegstand in de gezondheidssector bijvoorbeeld meer dan het 
dubbele van het gemiddelde van de economie. Kortom, een op de vier artsen ging naar het buitenland. Tussen 
2000 en 2013 steeg het aantal Roemeense artsen dat het land verliet tot 14.000 en dat betekende meer dan 25 
procent van alle Roemeense artsen. 
Dit alles is schrijnend voor de toekomst van het land. Het is goed Roemeense jongeren in het Westen kansen te 
geven, maar niet ten koste van het land zelf. 
Echte solidariteit moet erop gericht zijn aan jongeren loopbaanperspectief te geven in eigen land en hun talenten 
ten dienste te stellen van de eigen bevolking. Echte solidariteit betekent structurele veranderingen mogelijk ma-
ken zodat Roemenië zich ten volle kan emanciperen. 
NONA probeert op kleinschalig niveau de leerkrachten in de ziekenhuisschool te ondersteunen, te motiveren om 
ter plaatse hun competenties en kwaliteiten te ontwikkelen. Dit doen we door middel van financiële hulp, uitwis-
seling, vorming en contacten met de Roemeense overheid. 
Onze steun en solidariteit blijft nodig. In deze nieuwsbrief rapporteren we over onze acties ter plaatse en onze 
benefietactiviteiten en sponsoring. 
Het is hartverwarmend te kunnen rekenen op zoveel sympathie van jullie! 

Marc Claeys, voorzitter 

In memoriam Dorothea Bălăceanu 

Op 9 december 2018 overleed Dorothea Bălăceanu op 84-jarige leeftijd.  
Toen we in mei 1992 voor het eerst naar Roemenië trokken voor het her-
opstarten van de verpleegstersschool in Boekarest zorgde Marlene Bour-
geais voor een contactpersoon ter plaatse. Dit was Dorothea. Ze was voor 
vele jaren onze gids, chauffeur, fixer en toeverlaat. Vele keren logeerden 
we bij haar in haar appartement aan de Aleea Rotundă. Samen met haar 
echtgenoot Valentin brachten we er gezellige avonden door en aten er 
lekkere Roemeense gerechten. 
Tijdens onze latere bezoeken aan de ziekenhuisschool Sfânta Faustina 
probeerden we telkens Dorothea en Valentin een bezoekje te brengen. We 
werden er steeds hartelijk ontvangen. We leven mee met haar echtgenoot 
Valentin en houden heel warme herinneringen aan Dorothea. Ze was een 
krachtige en prachtige vrouw. Multumesc Thea! 

Johan Demets 

Ziekenhuisscholen werken samen 

De Europese koepelorganisatie voor ziekenhuisonderwijs HOPE (Hospital 

Organisation of Pedagogues in Europe)  doet aan belangenbehartiging, 

brengt ziekenhuisscholen samen en stimuleert onderzoek en expertiseont-

wikkeling.  

HOPE is en trouwe partner van NONA en ondersteunt onze ziekenhuisschool Sfânta Faustina en onze werking.  

Vorig jaar werd een Roemeense vereniging voor leerkrachten ziekenhuisonderwijs opgericht: APES (Asociatia 

profesorilor si educatorilor din spitale). Doel van deze vereniging is vorming, kennisuitwisseling en lobbying bij de 

Roemeense overheid. 

Het is hoopvol te zien dat de mensen hun toekomst meer en meer zelf in handen nemen. 

NONA-missie Boekarest 15-20 Oktober 2018 

Marijke en Marc werden vergezeld door Dirk Demeulemeester (vroeger werkzaam bij het bedrijf Deceuninck). Hij 

is goed bevriend met de huidige general manager van Deceuninck Romania. Dirk is sinds kort ook lid van de al-

gemene vergadering en van de raad van bestuur van NONA.  

Ons bezoek had als doel het project ter plaatse goed op te volgen, contacten te leggen met de Roemeense over-

heid, relaties tussen school, ziekenhuis en revalidatiecentrum te bevorderen, Roemeense sponsoring te zoeken, 

de Belgische ambassadeur te informeren, juridische vragen i.v.m. het schoolgebouw uit te klaren en de leer-

krachten van de ziekenhuisschool een riem onder het hart te steken. We hopen vooral dat de Roemeense over-

heid middelen voorziet om de school in de toekomst te ondersteunen zodat ze minder van externe financiële 

hulp afhankelijk is. Hieronder een chronologisch verloop van 

onze missie. 

Vergadering stadhuis Boekarest (Directia Relatia cu ONG, 

Sindicate si Patronate- Director executiv: Alina G. Andrei)  

Dankzij tussenkomst van de Belgische ambassadeur werden we 

ontvangen door de  ambtenaren, verantwoordelijk voor de 

NGO’s in de stad Boekarest en stelden hen de vraag naar struc-

turele subsidiëring door de Stad Boekarest (lonen en werkings-

toelagen) maar de stad verwijst hiervoor naar het Ministerie van 

Onderwijs. We kregen wel het advies een projectsubsidie bij de 

stad aan te vragen die met aandacht zal bekeken worden. Een 

projectaanvraag wordt ingediend. 



Overleg Dr. Spataru (medisch directeur) en Dhr. Buzatu (manager) van kinderziekenhuis Marie Curie  

Het ziekenhuis verbouwt en wil een deel van de school gebruiken voor vrijwilligerswerk. Wij benadrukten dat het 

gebouw van Sfânta Faustina bestemd is voor ziekenhuisonderwijs. De vele NONA-sympathisanten, sponsors, 

subsidiërende overheid provincie Oost-Vlaanderen, gemeente De Pinte (GROS), ondersteunende bedrijven en 

fondsen hebben reeds heel wat financiële steun gegeven met de garantie de middelen te gebruiken voor zieken-

huisonderwijs. Er kan gezocht worden naar samenwerking mits het doel van Sfânta Faustina, onderwijs verstrek-

ken aan zieke kinderen,  gerespecteerd wordt. Samenwerking in Roemenië blijft moeilijk, wellicht omdat het on-

derlinge wantrouwen dat sterk aanwezig was tijdens het Ceausescu-regime, blijft doorwerken. 

Vergadering Inspectoraat-Generaal Onderwijs 

Op de foto v.l.n.r. C. Costache (schooldirecteur buitengewoon 

onderwijs), Myriam (directeur Sfânta Faustina), directie ICT, Ma-

rijke, Marc, L. Toderiuc (adjunct Insp. Gen.) A. Cozma 

(Inspecteur-generaal). 

Een ruime delegatie van de inspectie ontvangt ons. De organisa-

tie van het buitengewoon onderwijs in Roemenië wordt geschetst. 

Er zijn drie erkende ziekenhuisscholen in Roemenië waaronder 

Sfânta Faustina. Ze zijn gekoppeld aan een ziekenhuis en aan een 

school voor buitengewoon onderwijs. Een 20-tal leerkrachten met 

verschillende deskundigheden geven er les. De overheid geeft 

een beperkte vergoeding per uur. Deze leerkrachten zijn ‘passanten’ voor een of enkele uurtjes, maar zijn niet 

structureel aan de ziekenhuisscholen verbonden.  Het team van het inspectoraat begrijpt onze bezorgdheid dat 

deze beperkte financiële ondersteuning verre van toereikend is en beaamt dat er nog een lange weg af te leggen 

is. De inspectie wenst ons land te bezoeken voor een studiebezoek omtrent organisatie van het ziekenhuisonder-

wijs, regelgeving en werking buitengewoon onderwijs met speciale aandacht voor inclusie. NONA is bereid hier-

voor de nodige contacten te leggen in Vlaanderen. 

Ontvangst ambassadeur, Inspectoraat-

Generaal en firma Deceuninck   

Op deze hartverwarmende ontvangst waar 

onze zieke kinderen de hoofdrol speelden wa-

ren de eregasten: Thomas Baekelandt, Bel-

gisch ambassadeur en echtgenote (foto 

links), Inspecteur-generaal  Cozma, adjunct 

dir.gen. L. Toderiuc, Elena Marica, general 

manager  ‘Deceuninck Romania’, Cosmin 

(dir. School BO), Dr. Padure (dir. Kinderrevalidatiecentrum). Allen waren 

onder de indruk van het project en het optreden van de kinderen. Kortom 

een prima netwerkmoment!  

Overleg met de leerkrachten 

We luisteren naar de zorgen van de leerkrachten, bespreken de werking 

van de school, de noden aan vorming en zoeken naar wegen om onze sa-

menwerking nog beter te organiseren. 

We zijn onder de indruk van de motivatie, het enthousiasme en de drang 

naar professionalisering bij dit warme en gedreven team. We beloven te 

blijven ondersteunen en vragen te blijven ijveren voor subsidiëring door 

de Roemeense overheid. 

Gesprek advocaat  

Roemenië heeft een ingewikkelde wetgeving en complexe bureaucratie. Er zijn heel 

wat vragen omtrent de rechtszekerheid van het eigenaarschap van het schoolge-

bouw dat zo essentieel is voor onze werking. We konden beroep doen op advocaat 

Diana Gavra en haar medewerkster Ana Pupaza die ons wegwijs maakte in de juridi-

sche situatie. Sfânta Faustina en NONA weten nu precies welke stappen verder gezet 

moeten worden. 

Gesprek met Raluca, coördinator van de vrijwilligers in het ziekenhuis 

Raluca (rechts in beeld) zet het vrijwilligerswerk verder dat destijds begonnen is 

met Zuster Aloysia, nu reeds 5 jaar bestaat en vele vrijwilligers telt. Doel van het 

werk is allerlei activiteiten te doen met de kinderen uit het ziekenhuis. We zoeken 

samen naar een mogelijkheid tot samenwerking zonder het primaire doel van het 

schoolgebouw in het gedrang te brengen nl. onderwijs geven aan zieke kinderen. 

Vergadering met APES 

APES (Asociatia Profesorilor si educatorilor din spitale) is een recent opgerichte ver-

eniging voor ziekenhuisleerkrachten in Roemenië met als doel: vorming, netwerking, internationale uitwisseling,  

thuisbegeleiding in functie van onderwijs, subsidiëring, fondsenwerving, erkenning, belangenbehartiging… 

NONA heeft dit initiatief steeds ondersteund en ziet hierin een belangrijke hefboom voor de toekomst! 



Volg ons op Facebook en op onze website! 

Op de facebookpagina vzw Nonamechild kan je al onze 

activiteiten volgen. In 2018 vernieuwden we ook onze 

website. Surf naar: www.nonamechild.org. 

Vzw NONA 

Hilde Baekelandt, Marlene Bourgeais, Marc Claeys, 

Dirk Demeulemeester, 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 Rijckelaan 21,  

 9840 De Pinte  tel. 09 282 85 78 

 e-mail: nonamechild@telenet.be 

 www.nonamechild.org  

met steun van: 

Eetfestijn 17 november 2019 

Op zondag 17 november organiseren we voor de 19de keer onze Nonamaaltijd. U bent welkom in 

de refter van de gemeentelijke basisschool te De Pinte. Noteer dit alvast in uw agenda! 

Dank aan onze sponsors 

NONA ontving:  

 1000 € van het Torfsfonds, dankzij de vele stemmen op ons project. 

 4000 € van het programma Help2Help van BNP Paribas Fortis. 

 Materiële ondersteuning van Deceuninck Romania. 

 Tien derdejaarsstudenten verpleegkunde van Vives campus Kortrijk trekken in april 2019 een week 
naar Roemenië. 
Ze kozen er voor om vzw NONA (NoNameChild) te steunen en daarvoor hebben zij jullie hulp nodig! 
Klik hier voor meer info. 

Het Sfânta Faustina team 
Van links naar rechts: Myriam (coördinator), Tuta (leerkracht lager onderwijs), Geta (ergotherapeute), Claudia 

(leerkracht secundair onderwijs), Adela (spelactiviteiten). 

Overleg met Elena Marica, general manager Deceuninck Romania 

Elena (op de foto met Dirk Demeulemeester) is een Roemeense zakenvrouw met veel 

kennis en een groot hart. Het is merkwaardig te horen hoe vlot zij Nederlands spreekt 

en schrijft. Ze is heel erg geïnteresseerd in ons project en zal proberen sponsoring te 

krijgen. Sfânta Faustina kon reeds rekenen op materiële ondersteuning voor het 

schoolgebouw. Elena is bereid om ons advies te geven waar ze kan. 

Dr. Padure, directrice kinderre-

validatiecentrum Boekarest 

Zoals steeds werden we goed ontvangen door Dr. Padure 

(midden op de foto). Dagelijks werd ons in het revalidatiecen-

trum een maaltijd aangeboden. Dank voor de gulle gastvrij-

heid!  

Het was een vruchtbaar en noodzakelijk bezoek, waar 

we een en ander konden bijsturen en nieuwe plannen 

maakten voor de toekomst! 

Marc Claeys en Marijke Verfaillie 

https://www.facebook.com/groups/194163423936341/?ref=bookmarks
https://nonamechild.org/
https://kadonation.com/nl/c/viva-romania?fbclid=IwAR1egVU0KKClo2lnICbTLPwawGenzD6WZndw59orPQKujJLi85dPYUhz99g

