
Voorwoord 

De emigratie van jonge Roemenen werd de laatste jaren een echte exodus. In 1990 telde Roemenië 

nog ruim 23 miljoen inwoners. Dat zijn er nu nog 19,5 miljoen en volgens sommige schattingen nog 

minder. Omdat veel Roemenen pendelen tussen hun herkomst- en hun immigratieland, of slechts 

voor seizoensarbeid elders verblijven, valt het precieze aantal moeilijk te bepalen. Jaarlijks zouden er 

nog altijd ongeveer 200.000 vertrekken. 

In België wonen er nu meer dan 90.000 Roemenen, al reizen ze dikwijls nog heen en weer. Het zijn 

bij uitstek arbeidsmigranten: ze komen om te werken. Roemenië is het land met de hoogste emigra-

tie van medisch personeel en tegelijk het land met het laagste gezondheidsbudget van Europa. Ge-

brek aan artsen en verpleegkundigen doet het land kreunen onder de coronapandemie. 

De migratiegolf is een op zoek gaan naar geluk, omdat de mensen niet geloven in de toekomst voor 

henzelf en voor hun kinderen in eigen land. Veranderingen gaan immers tergend traag en de politiek 

staat vaak niet voor het welzijn van het volk. 

Toch is er hoop op verandering. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in grote steden wonnen veel-

al de politici die opkomen tegen de corruptie. 

Voor de democratie is de diaspora veelbetekenend. Hun stem bij verkiezingen is een stem over wat 

ze in het Westen hebben gezien en over het contrast met het gebrek aan ontwikkeling in hun thuis-

land. Laat ons hopen dat ook bij de volgende parlementsverkiezingen een nieuwe wind waait en er 

meer voorspoed en perspectief komt voor de bevolking. Met onze werking in de ziekenhuisschool 

Sfânta Faustina bouwen we mee aan dat perspectief, dank zij jullie financiële steun en aanmoediging. 

 

In deze nieuwsbrief herdenken we dankbaar Gilbert Strumane van wie we afscheid moesten nemen in 

de voorbije maand juni. Hij was stichtend lid van onze vzw en voorvechter voor het lot van de Roe-

meense bevolking. 

We verwelkomen ook drie nieuwe leden als lid van de algemene vergadering van onze vzw: Magda 

Traian, Sebastian Traian en Eddy Coddens. Dank om mee het beleid van NONA te ondersteunen. 

 
Marc Claeys, voorzitter 

Benefietconcert ‘Promenade voor NONA’  uitgesteld 

Tot tweemaal toe hebben we het benefietconcert, dat eerst op 19 april en vervolgens op 4 oktober 

gepland was, om de welbekende reden moeten uitstellen.  Uiteindelijk hebben we met het OKRA Pro-

menadeorkest o.l.v. Hans Moreels afgesproken om betere tijden af te wachten. Het feit dat de meeste 

orkestleden door hun leeftijd tot een risicogroep behoren en dat het OCP niet toelaat om de voorge-

schreven afstanden tussen de orkestleden te respecteren, hebben de doorslag gegeven voor het uit-

stel.  

Het doet ons dan ook plezier dat het orkest bereid blijft om voor NONA benefiet op te treden. Wij zul-

len u uiteraard op de hoogte brengen van een nieuwe – en hopelijk definitieve datum. We kondigen 

dit aan op onze website en facebookpagina. 
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We zullen doorgaan 

We begonnen hoopvol aan het nieuwe jaar 2020. We zouden 

naar  Roemenië gaan in de maand mei. We waren uitgenodigd 

om de ziekenhuisschool en NONA voor te stellen op de be-

drijfsbeurs in Boekarest, georganiseerd door BEROCC (Belgian 

Luxembourg Romanian Moldovan Chamber of Commerce) en 

gesteund door de Belgische ambassade. We planden ook om 

kennis te maken met Dhr. Philippe Benoit, de nieuwe ambas-

sadeur voor ons land in Roemenië. Tegelijk zouden we ons 

project ter plaatse opvolgen en nieuwe opportuniteiten explo-

reren. 

Het heeft helaas niet mogen zijn, maar van zodra de toestand 

normaliseert en reizen opnieuw veilig is, nemen we de draad 

weer op. 

Ook in Roemenië legt het covid19-virus vele activiteiten lam. 

Sinds maart komen de kinderen niet meer naar de ziekenhuis-

school. Sommigen blijven op de afdeling van het kinderzie-

kenhuis. Voor slechts enkele gegadigden is afstandsonderwijs 

mogelijk omdat ze over een tablet beschikken. Wie die midde-

len niet heeft -en dat zijn de meesten- blijft verstoken van 

onderwijs. 

Bovendien worden heel wat kinderen niet meer opgenomen omdat er voorrang wordt gegeven aan 

coronapatiënten. Het schoolgebouw staat leeg en de leerkrachten missen perspectief. Mogelijkheden 

voor technische werkloosheid zijn onbestaande. Daarom betalen wij hun lonen verder ook al is het 

aantal lessen fel gereduceerd. 

We willen helpen om meer afstandsonderwijs in te bouwen. Omdat de middelen ontbreken dienden 

we een project in bij BNP Paribas Fortis voor de aankoop van tablets en het vormen van de leerkrach-

ten in de methodiek voor afstandsonderwijs. We gaven het project de naam EduCovid en vernamen 

zopas dat het project is goedgekeurd. 

Via videogesprekken houden we contact en proberen we blijvend te ondersteunen. 

De mensen in Roemenië zijn er ons dankbaar voor. 

In memoriam Gilbert Strumane 

Na de Roemeense revolutie 1989 werd de Westerse wereld zich bewust 

van de schrijnende toestand in Roemenië. Vanuit zijn humane bewogen-

heid was Gilbert de motor van de solidariteitsacties die vanuit de ge-

meente De Pinte werden ondernomen. Sindsdien veroverde Roemenië 

zijn hart, leerde hij de taal en ontstonden heel wat vriendschappen. 

Bij de oprichting van onze vzw NoNamechild in 2001 was hij onmiddel-

lijk enthousiast om mee te werken en werd hij stichtend lid. 

We waren meermaals samen in Boekarest: bij de opening van het ge-

bouw van onze ziekenhuisschool, voor de opvolging van onze projecten 

en voor het lobbywerk bij de Roemeense overheid. Gilbert zette zich in 

met gezag en wijsheid, gedreven door zijn zin voor rechtvaardigheid. 

Gilbert genoot van de vriendschap, van de gezelligheid, van de culinaire 

gastvrijheid van het Roemeense volk. 

Ook bij onze benefietacties konden we steeds op Gilbert en zijn echtgenote Sabine rekenen. Hij hielp 

bij de voorbereiding van de vele benefietconcerten en Roemeense maaltijden en zijn grote netwerk 

stond mee garant voor een grote opkomst. 

Verdraagzaamheid en solidariteit waren zijn levenswaarden. De menselijke waardigheid stond hierbij 

centraal. 

In naam van de vele kinderen zonder naam die in onze ziekenhuisschool in Boekarest een warm nest 

vonden, danken we jou voor je vriendschap, je inzet en je verbondenheid. 

Je blijft leven in onze mooie herinneringen. We leven mee met Sabine, de kinderen en kleinkinderen. 

Rust in vrede! 



 

BNP Paribas Fortis financiert het project EDUCOVID 

EDUCOVID staat voor ‘Individueel digitaal afstandsonderwijs voor zieke kinderen uit het kinderzieken-

huis Marie Curie in Boekarest - Roemenië, aangepast aan Covid 19’. 

Hiervoor heeft NONA een aanvraag ingediend bij BNP Paribas Fortis in het kader van de Help2help 

projectoproep.  

NONA krijgt een subsidie van 3000 euro. Dit bedrag zal gebruikt worden voor de aankoop van IT-

materiaal (o.a. tablets) en de aanwerving van een extra personeelslid dat gedurende 10 maand zal 

instaan voor de individuele trajectbegeleiding en de digitalisering in de school. 

Het is voor Sfânta Faustina niet eenvoudig om de leerlingen te blijven opvolgen in de huidige corona-

situatie. Veel kinderen kunnen niet naar de school komen om ziekenhuisonderwijs te volgen wegens 

hun kwetsbare situatie. Daarom is het belangrijk dat ze individueel opgevolgd worden zodat hun leer-

achterstand beperkt wordt. Via dit project komt er personeelsuitbreiding en kunnen er tablets aange-

kocht worden om het digitaal onderwijs te versterken. 

Het project loopt tot 1 januari 2022. De ervaring die opgedaan wordt zal zeker zijn vruchten afwerpen 

op de toekomstige organisatie van de school, ook na de corona-periode. 

Wij danken Fortis BNP Paribas voor deze kans. 

 

 

Directrice en leer-

kracht Myriam 

geeft via afstands-

onderwijs met 

smartphone en 

tablet les aan de 

gehospitaliseerde 

kinderen. 

Nato Charity Bazaar is een vzw die vriendschap bevordert onder 

NAVO personeelsleden en hun families en tevens fondsen verza-

melt voor goede doelen. 

NONA ontving van hen 3500 euro voor de renovatie van de in-

kom van onze ziekenhuisschool in Boekarest. 

Momenteel regent het binnen in de inkomhal. Na de werken zal 

de ruimte worden gebruikt als speelzaal en tentoonstellingsruimte voor de creatieve werkjes van de 

kinderen.  

Het is reeds de derde 

keer dat wij sponsoring 

mochten ontvangen van 

Nato Charity Bazaar. We 

zijn hen hiervoor uiter-

mate dankbaar en zullen 

hun sponsoring goed be-

steden. 



Volg ons op Facebook en op onze website! 

Op de facebookpagina vzw Nonamechild en op on-

ze website kan je al onze activiteiten volgen. Surf 

naar: www.nonamechild.org. 

Je 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 kop-

pelen aan de vzw NONA schenkt MAKRO 3% van het 

aankoopbedrag aan NONA. Het volstaat om je als sym-

pathisant van NONA aan te melden op de website 

www.leuksteuntje.be. Belangrijk om weten is dat dit je 

niets kost. 

De vzw NONA bedankt jou alvast voor deze kleine moei-

te! De actie Leuk Steuntje van Makro heeft tot nu toe 

284,87 euro voor Nona opgebracht. 

Eetfestijn 14 november 2021 

Voor de eerste keer sinds de oprichting van Nona in september 2001 is het jaarlijks Roemeens eetfes-
tijn in 2020 niet kunnen doorgaan om de alom bekende reden. 

Maar er is al een nieuwe datum vastgelegd voor het 19de Nona eetfestijn, en wel op  
zondag 14 november 2021 in de gemeentelijke basisschool van De Pinte. 

Gelieve deze datum alvast te noteren in uw agenda. 

Vzw NONA 

Hilde Baekelandt, Marlene Bourgeais, Marc Claeys, 

Eddy Coddens, Dirk Demeulemeester, Johan De-

mets, Pol Dermaux, Machteld De Turck, Filip Maes, 

Jan Milh, Carl Spriet, Sebastian en Magda Traian,  

Ingrid Van den Branden, Jan Verbeeck, Marijke Ver-

faillie, 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  

 rek.nr. BE 36 7512 0031 8881  

  

met steun van: 

Ook via TROOPER kan je ons steunen! 

Hallo, dit jaar moeten we het zonder inkomsten stellen. Ons bene-

fietconcert en etentje konden we niet organiseren omwille van Co-

vid19. Je kan ons wel steunen door via Trooper aan te kopen op 

één van de aangesloten webshops. Dit kost je niets extra. De deel-

nemende webshops storten een klein percentage op Trooper voor 

Nona. Klik op onderstaande link om Trooper te openen en te shop-

pen. Je vindt er ook alle info hoe je kan shoppen via Trooper. 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/nonamechild 

Steun Nona! 

Dit jaar konden we ons benefietconcert en etentje niet organiseren omwille van Covid19.  

Wil je ons geldelijk steunen dan kan dit op ons rekeningnummer  

BE 36 7512 0031 8881 met vermelding ’steun Nona’. 

Doe je aankopen bij Makro of via een webshop dan kan je ons ook financieel steunen. Zie hier-

onder hoe het werkt. 

Alvast bedankt! 

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

