
Voorwoord 

Twee opmerkelijke tentoonstellingen brachten Vlaanderen dichter bij kunst en geschiedenis van Roemenië. 

In het kader van Europalia werden de schitterende werken van beeldhouwer Constantin Brancusi getoond in BO-

ZAR. Het was een merkwaardige tentoonstelling over een van de meest invloedrijke beeldhouwers van de twin-

tigste eeuw. Hij wordt de pionier genoemd van het modernisme. De wijze waarop Brancusi in pure schoonheid 

de werkelijkheid reduceert is bijzonder. De tentoonstelling werd wegens succes verlengd tot begin februari. 

In het Gallo-Romeins museum loopt, eveneens in het kader van Europalia arts festival, de tentoonstelling 

‘Romania Dacia felix’ – het roemrijke verleden van Roemenië.  We zijn 106 na Christus. De Romeinen voegen 

een nieuwe provincie toe aan hun immense Rijk: Dacia! Ze ligt in wat vandaag Roemenië is, het oude thuisland 

van Daciërs en Geten. Hun magnifieke goud- en zilverschatten schitteren eenmalig in Tongeren, in een sfeervol 

decor met grootse landschapsbeelden.  

Van oudsher is Roemenië een kruispunt van culturen. De kijker kan nog tot 26 maart de geschiedenis ontdekken 

op een verrassend boeiende manier.  

Zo kwam Roemenië op een positieve manier in de pers als een cultureel rijk land met een boeiende geschiede-

nis. 

Marc Claeys, voorzitter 

Promenade voor NONA – Benefietconcert 

op zondag 19 april 

Dit jaar heeft het OKRA Promenadeorkest o.l.v. Hans 

Moreels zich bereid gevonden om voor NONA het 

jaarlijkse benefietconcert te verzorgen. 

Het OKRA Promenadeorkest is een uniek orkest in 

Vlaanderen. Het orkest bestaat uit een 50-tal gemoti-

veerde senioren die graag muziek willen maken in 

een vriendschappelijke en collegiale sfeer. Het toont 

niet alleen dat senioren nog heel veel aankunnen; de 

muzikanten hebben van hun hobby tevens hun passie 

gemaakt. 

Op het programma staat hoofdzakelijk licht klassieke 

muziek, aangevuld met de best gekende melodieën 

uit musicals en arrangementen voor solo instrumen-

ten en zang. 

Het concert zal doorgaan op zondag 19 april om 15 

uur in het OCP, Polderbos te De P inte. 

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. 

 

https://www.galloromeinsmuseum.be/nl/tentoonstellingen/Dacia-Felix-Het-roemrijke-verleden-van-Roemenie/Davia-Felix-objecten
https://www.galloromeinsmuseum.be/nl/tentoonstellingen/Dacia-Felix-Het-roemrijke-verleden-van-Roemenie/Dacia-Felix-filmbeelden
mailto:nonamechild@telenet.be


Kort verslag van de jaarlijkse algemene vergadering 

Zoals de statuten van de vzw NONA voorschrijven, had op 11 februari 2020 

de jaarlijkse algemene vergadering van NONA plaats. Traditiegetouw blikten 

we terug op het voorbije werkjaar en keken we vooruit naar de geplande ac-

tiviteiten voor 2020. 

2019 was een vruchtbaar jaar op het vlak van de fondsenwerving. Naast ons 

traditioneel benefietconcert en onze NONA-maaltijd konden we van diverse 

organisaties en sympathisanten een financiële steun in ontvangst nemen, 

wat voor NONA een flinke opsteker is, wetende dat de provincie vanaf 2020 

geen subsidies meer zal verlenen voor grensoverschrijdende projecten. 

Ondertussen zet het ziekenhuisschooltje Centrul Educaţional Sfânta Faustina 

zijn werking gestaag verder. Directeur Myriam Ghenţa, leerkrachten Tuţa 

Vişescu en Claudia Dănăcică, ergotherapeute Georgeta (Geta) Petre en spel-

begeleidster Adela Vârtopeanu zorgen ervoor dat zij een voorbeeld zijn voor 

heel Roemenië, mede doordat Sfânta Faustina deel uitmaakt van APES 

(Asociația Profesorilor și Educatorilor din Spitale), een vereniging van zieken-

huisschoolleerkrachten, en daardoor geregeld het nieuws halen. 

 

In 2020 zal NONA van 12 tot 14 mei aanwezig zijn op de Belgi-

sche week in Roemenië, georganiseerd door BEROCC (Belgian 

Luxembourg Romanian Moldovan Chamber of Commerce). Be-

doeling is om Belgische en Roemeense bedrijven aan te spreken 

om Sfânta Faustina financieel te steunen en hiermee dit project 

lokaal meer te verankeren. Deceuninck Romania heeft alvast al 

financiële steun toegezegd. 

Tenslotte heeft voorzitter Marc Claeys een oproep gedaan naar 

kandidaten om toe te treden tot de algemene vergadering van 

NONA. Deze oproep werd alvast positief beantwoord door de 

Roemeense familie Magda en Sebastian Traian uit De Pinte; we 

wensen hen dan ook van harte welkom! 

In memoriam Fons Jordens 

Onze vzw NONA ontstond vanuit de ervaring van drie Vlaamse scholen verpleegkunde 

die in 1992 ondersteuning gaven aan de St-Jozefschool voor verpleegkunde in Boeka-

rest. 

Fons Jordens was toen directeur van het St-Elisabeth Instituut voor Verpleegkunde in 

Leuven en was samen met de directies van het Hoger Instituut voor Paramedische Be-

roepen-Gent , het Instituut voor Verpleegkunde St-Vincentius-Gent en de organisatie 

Eurokans een van de bezielers van de samenwerking tussen Vlaanderen en Roemenië 

in het ‘nursing project 

Romania’. 

 

Toen de vzw NoNa-

mechild in 2001 werd opgericht werd Fons de eer-

ste voorzitter. 

Hij was een man met visie, daadkracht, engage-

ment en vooral een groot hart voor Roemenië en 

zijn bevolking. 

Het bericht van zijn plotse overlijden eind novem-

ber 2019 heeft ons pijnlijk verrast. 

We blijven aan Fons denken als een goede vriend 

en compagnon de route op onze wegen naar Roe-

menië. 

Onze gedachten gaan naar zijn kinderen. 

Marc Claeys  
Fons Jordens met Andrée De Noyette in een 

 besneeuwd Boekarest in de jaren ‘90. 



BNP Paribas Fortis financiert het project EMOCREA 

Het project EMOCREA heeft als doel via creatieve therapie de 

emotionele verwerking bij de langdurig zieke kinderen in Sfânta 

Faustina ondersteunen. Hiervoor heeft NONA een aanvraag inge-

diend bij BNP Paribas Fortis in het kader van de Help2help pro-

jectoproep.  

NONA krijgt een subsidie van 4000 euro. Daarmee kunnen we 

gedurende 2 jaar een parttime ergotherapeute aanwerven. Het 

gaat over Geta die reeds een module palliatieve zorg in de 

Arteveldehogeschool gevolgd heeft met de steun van Nona. Zij is 

een zeer deskundige en toegewijde leerkracht/ergotherapeute  

met een groot hart voor de kinderen, een steun voor Myriam en 

haar team. 

Daarnaast kunnen we voor 1000 euro noodzakelijke aankopen  

doen zoals een printer, materialen voor sensorische stimulatie, 

een speciale stoel voor kinderen met een beperking en een varia-

tie aan educatief materiaal. 

Via deze creatieve therapie, het inrichten van de ruimte en de 

aankoop van de materialen kan het team steeds deskundiger de 

langdurig zieke kinderen van Sfâ Faustina begeleiden in hun gene-

zingsproces, de kinderen  helpen bij het verwerken van hun emo-

ties.  

Dit project draagt bij tot het realiseren van de pedagogisch-

didactische doelstellingen van het ziekenhuisonderwijs. 

APES: een Roemeense vereniging van ziekenhuisleerkrachten 

Reeds lange tijd stimuleerde NONA de Roemeense leerkrachten, werkzaam in het ziekenhuisonderwijs, om zich 

te verenigen. Het was nodig dat zij een stem hadden naar de overheid om op te komen voor hun belangen en 

het recht op ziekenhuisonderwijs te verdedigen. Tevens was het aangewezen dat ze hun expertise verder ont-

wikkelden in gemeenschappelijk overleg. 

Zo ontstond APES: ‘Asociatia profesorilor si educatorilor din Spitale’ onder voorzitterschap van psychologe 

Fotinica Gliga. 

Dit jaar kwam reeds een mooi resultaat van de samenwerking. APES kreeg immers een beurs in het kader van 

het Erasmus+ programma om samen met ziekenhuisscholen in Ierland, Spanje en Polen kennis en ervaring uit 

te wisselen.  Je kan APES volgen op hun facebookpagina. 

NONA volgt de werking alvast nauwgezet op. 

Doe zo voort, APES! 

In memoriam Cecile Vanassche 

Op 21 februari overleed Cecile. Ook zij was één van de drijvende krachten achter onze Roe-

meniëprojecten.  

Samen met Zr. Marie-Ange De Paepe en dr. Rudy Vandenborre trok ze begin jaren ‘90 naar 

Roemenië om na te gaan waar hulp kon geboden worden. Het werd het heropstarten van de 

Sint-Jozefschool voor verpleegkunde in Boekarest. 

Talloze keren begeleidde ze de missies van Eurokans en met Dorothea en Valentin, ons 

gastgezin in Boekarest, ontstond een innige band. Ook bij de stages van leerkrachten en 

studenten uit Boekarest was ze steeds van de partij om te gidsen in haar Brugge. 

In 1998 kon ik samen met haar een rondreis organiseren naar Transsylvanië en Oltenië. 

Een waar avontuur in het toen nog niet voor toerisme ontgonnen Roemeniê. 

Cecile engageerde zich ook bij de oprichting van NONA. Zij was lid van de algemene vergadering. In 2011, bij 

het tienjarig bestaan van onze vzw, werkte ze actief mee aan de academische zitting met een expertenpanel dat 

door Kathleen Cools werd gemodereerd.   

Het engagement van Cecile kreeg een centrale plaats in haar leven en vooral in haar hart. We koesteren de vele 

herinneringen en mooie momenten die we samen beleefden.  

Johan Demets 

http://www.profesoridespital.ro/


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, Sebastian en Magda Traian,  

Ingrid Van den Branden, Jan Verbeeck, Marijke 

Verfaillie, Mieke Verlinde, Det Vermassen. 

Contact: Jan Milh 

 Serafien de Rijckelaan 21,  

 9840 De Pinte  tel. 09 282 85 78 

 e-mail: nonamechild@telenet.be 

 www.nonamechild.org  

met steun van: 

Ook jij kan de vzw NONA steunen wanneer je aankopen doet bij MAKRO! 

MAKRO voert momenteel een actie “leuk steuntje” om verenigingen te steunen. 

Door jouw Makro-kaart te koppelen aan de vzw NONA schenkt MAKRO 3% van het 

aankoopbedrag aan NONA.  Het volstaat om je als sympathisant van NONA aan te 

melden op de website www.leuksteuntje.be 

De vzw NONA bedankt jou alvast voor deze kleine moeite! 

Eetfestijn 19 november 2019 

Op zondag 19 november 2019 vond het 18de Roe-

meens eetfestijn van vzw Nona plaats in de refter 

van de gemeentelijke basisschool. 

Het menu bestond uit aperitief, stoofvlees en/of vol-

au-vent van kalkoen aangevuld met frietjes en di-

verse groenten, en tot slot als dessert een choco-

mousse. 

De refter van de gemeentelijke basisschool was op-

nieuw goed gevuld met ongeveer 280 sympathisan-

ten. Maar we hadden meer plaats gecreëerd in de 

zaal door de traiteur te laten opdienen op de binnen-

koer. Het grote succes van ons jaarlijks eetfestijn 

blijkt ook uit het feit dat de mensen jaarlijks terug-

komen. 

Opnieuw is een woordje van dank op zijn plaats voor de vele sympa-

thisanten en vrijwilligers die voor een perfecte organisatie gezorgd 

hebben. Alsook voor de gemeentelijke basisschool en de gemeente 

voor het gebruik van de refter, de tafels en de stoelen.   

De opbrengst van het 18de Nona eetfestijn bedraagt 3.118 euro en 

komt integraal ten goede aan de kinderen van het Sfânta Faustina-

schooltje in het ziekenhuis M.S. Curie te Boekarest, Roemenië. 

Het 19de Nona eetfestijn zal plaatsvinden op zondag 

15 november 2020. Wij hopen u daar te mogen ver-

welkomen. 

Carl Spriet 

https://www.facebook.com/groups/194163423936341/?ref=bookmarks
https://nonamechild.org/
https://www.leuksteuntje.be/sympathisanten

