
  

2001 … 2021 
20 jaar steun aan Roemeense kinderen  

Voorwoord 

In deze moeilijke tijden gingen ook de scholen in Roemenië dicht. Ook de ziekenhuisschool in Boekarest werd op 

non actief gezet en onderwijs aan bed kon niet meer. Tot op vandaag is dit de situatie. Inzetten op afstandson-

derwijs was de enige uitweg. 

We bleven contact houden via videovergaderingen zodat we de situatie op de voet konden blijven volgen. 

De leerkrachten leerden snel hoe afstandsonderwijs kon worden gegeven en NONA zorgde voor de nodige ta-

blets. Op die manier bleef de schade beperkt. We hopen op verbetering. 

Ondertussen horen we goed nieuws. Het kinderziekenhuis Marie Curie krijgt een nieuw gebouw voor behandeling 

van kinderen met kanker met uitrusting naar Westerse normen, dankzij de financiering met giften van de Roe-

meense organisatie Daruieste Viata. Onze school Sfânta Faustina zal dus in de toekomst aan nog meer kinderen 

onderwijs kunnen geven tijdens hun opname in het ziekenhuis. 

Ook vanuit de politiek komen hoopgevende berichten. De minister van onderwijs bereidt een onderwijshervor-

ming voor waarin een betere uitbouw van het ziekenhuisonderwijs een van de prioriteiten zou zijn.  

Van zodra reizen weer mogelijk wordt zal NONA ter plaatse het project opvolgen en contact leggen met de Roe-

meense overheid. We krijgen signalen dat onze morele steun meer dan welkom zou zijn. 

Deze nieuwsbrief staat in het teken van 20 jaar NONA. We hadden dit jubileum graag gevierd maar Covid 19 

heeft dit verhinderd. We proberen dit te compenseren in 2022. 

Minder goed nieuws is dat onze benefietactiviteiten in het voorbije jaar niet konden doorgaan. 

Daarom doen we beroep op jullie milde steun. 

Giften zijn welkom! Overschrijven kan op rekening nr. BE36 7512 0031 8881  

Dank voor de steun. 

Marc Claeys, voorzitter 

Nona eetfestijn 14 november 2021  
(onder voorbehoud) 
 

Vorig jaar is het jaarlijks Roemeens eetfestijn, voor de eerste keer 

sinds de oprichting van Nona vzw in september 2001, niet kunnen 

doorgaan wegens de covid-19 pandemie. 

Dit jaar is het 19de Nona eetfestijn onder voorbehoud vastgelegd op 

zondag 14 november 2021.  Of het eetfestijn dit jaar al dan niet zal 

doorgaan zal volledig afhangen van de verdere evolutie van de co-

ronabesmettingen in de herfst.  Wij willen in geen geval de gezond-

heid van onze sympathisanten in gevaar brengen.  Maar bij een verdere daling van 

de besmettingen zal  het eetfestijn op bovenvermelde datum kunnen plaatsvinden.  

Noteer de datum alvast in uw agenda. Wij houden u verder op de hoogte. 
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Wanneer enkele mensen, die al eerder betrokken waren bij humanitaire acties in Roe-

menië, in 2001 besloten om op 11 september de stichtingsvergadering van de vzw No 

Name Child (afgekort NONA) te houden, konden we niet vermoeden dat die datum– zij 

het om totaal andere redenen – over heel de wereld bekendheid zou verwerven als ‘nine

-eleven’. NONA blaast dit jaar inderdaad 20 kaarsjes uit, een gebeurtenis die we vol-

gend jaar meer aandacht zullen kunnen geven wanneer de coronaperikelen hopelijk vol-

ledig achter de rug zullen zijn. 

Wie waren nu die pioniers van het eerste uur? Om te beginnen Marc Claeys, Johan De-

mets en Fons Jordens, die tussen 1992 en 1996 met Eurokans, een initiatief van de 

Zusters van Liefde van J.M. dat steun verleende aan welzijns– en onderwijsprojecten in 

de vroegere Oostbloklanden. Met financiële middelen van het  ‘Fonds Van den Brande’ 

kon vanuit Vlaanderen de school voor Verpleegkunde Sint-Jozef in Boekarest opnieuw 

gestart worden.Tijdens de communistische periode was deze verboden en opgegeven.   

Daar kwamen ze in contact met Dr. Dan Catană, een kinderchirurg verbonden aan het 

MS Curie Kinderziekenhuis in Boekarest, die hen wees op de grote noden in zijn land op 

het vlak van gezondheidszorg en onderwijs. Dit hospitaal is met zijn 600 bedden het 

grootste kinderziekenhuis in Roemenië en wordt overigens momenteel verder uitge-

breid. Dr. Dan Catană had in Frankrijk gestudeerd, maar was uit idealisme naar zijn ge-

boorteland teruggekeerd omdat de noden daar zoveel groter waren.   

Wanneer Jan Milh in 1999 voor langere tijd naar Roemenië werd gezonden om daar een 

spoorwegproject te leiden, vroeg Marc aan Hilde, Jans vrouw, om met zijn groeten een 

bezoekje te brengen aan Dr. Catană in het hospitaal. De indrukken die we daar opvin-

gen, waren zo overweldigend dat Hilde besloot om bij vrienden en kennissen fondsen in 

te zamelen om Dr. Catană naar België te halen om hem hier zijn verhaal te laten doen.  

De bedragen die zij verzamelde, waren zo belangrijk dat het niet meer verantwoord was 

om die als particulier zelf te beheren, en zo is het idee van een vzw ontstaan. 

Stichtend lid was eveneens Gilbert Strumane, die sinds 1990 betrokken was bij de hulp 

die de gemeente De Pinte geboden heeft aan het Roemeense dorp Aciua. Tenslotte 

heeft NONA een beroep gedaan op een professionele boekhouder Carl Spriet voor het 

financiële beleid van de vzw. Eerste voorzitter werd Fons Jordens op voorstel van Dr. 

Catană. 

Voor de keuze van de naam No Name Child heeft Dr. Catană ons op weg geholpen. 

Enerzijds kan je dit lezen als ‘no name child ‘(kind zonder naam), verwijzend naar de 

talrijke kinderen die door hun ouders in het ziekenhuis werden achtergelaten. Ander-

zijds is No Name Child ook een hommage aan Nona (Nona my child), de enige dochter 

van Dr. Catană, die op 20-jarige leeftijd overleden is. 

Het mag dan ook niet verwonderlijk zijn dat Dr. Catană in de be-

ginperiode van NONA onze vertrouwenspersoon ter plaatse was 

en dat hij voor ons met zijn gedegen kennis van de lokale noden 

alsook met zijn ongebreidelde enthousiasme een grote hulp was 

bij het oordeelkundig besteden van de financiële en materiële 

steun van onze talrijke –zowel institutionele als private– spon-

sors. 

Het eerste project waar NONA op suggestie van Dr. Catană haar 

schouders onder geplaatst heeft, was het inrichten en uitrusten 

van een speelkamer in het hospitaal zelf en het betalen van het 

loon van een opvoedster.  In die tijd kwam het namelijk geregeld 

voor dat zieke kinderen na hun genezing pas veel later of zelfs 

helemaal niet werden opgehaald. Studenten beschilderden de 

speelkamer en de gangen met kindvriendelijke motieven, terwijl 

NONA d.m.v. inzamelacties in De Pinte en omgeving voor het nodige speelgoed zorgde. 

Dit zorgde soms voor hilarische anekdotes. Zo organiseerden Marc en Hilde in diverse 

scholen een inzamelactie voor legoblokjes: aan elk kind werd gevraagd om 10 legoblok-

jes mee te brengen. Uiteindelijk zamelden we meer dan 10.000 blokjes in, die Jan in 

een grote sportzak met het vliegtuig naar Boekarest zou brengen. Bij de screening van 

de bagage in Zaventem ontwaarde men echter een vreemd patroon en de bediende 

vroeg wat er zich in die sportzak bevond. “legoblokjes” antwoordde ik. De bediende 

20 jaar VZW NONA, een terugblik 
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hechtte er geen geloof aan en beval op strenge toon: “openmaken!”. Hij 

barstte uiteindelijk in lachen uit, toen hij moest bekennen dat ik de waarheid 

had gesproken. 

Een andere keer had Hilde allerlei knuffelberen verzameld, die dan ook met 

het vliegtuig mee moesten. Om plaats te sparen had Hilde al die pluchen be-

ren in een plastic zak gestoken en er de lucht uit gezogen. Aangekomen in 

Boekarest stond mijn valies evenwel bol en heb ik zeker een kwartier moeten 

zwoegen om mijn valies open te krijgen: door de onderdruk in de bagage-

ruimte van het vliegtuig was de plasticzak beginnen te zwellen! 

De eerste jaren heeft NONA meerdere transporten georganiseerd met goe-

deren die voor het ziekenhuis in het algemeen en de speelkamer in het bij-

zonder nuttig konden zijn. Uiteindelijk is NONA hiermee gestopt: veel goe-

deren konden beter ter plaatse aangekocht worden en de douaneformalitei-

ten zorgden geregeld voor spannende momenten. 

Zowel particulieren als scholen in De Pinte en omstreken ondernamen tal van 

initiatieven ten voordele van het project van NONA: de Gemeentelijke Basis-

school De Pinte organiseerde een ballonwedstrijd, verkocht Roemeense wijn, 

de Vrije Basisschool De Pinte en later de Vrije Basisscholen van Sint-Blasius-

Boekel en Munkzwalm wijdden hun vastenactie aan NONA, er werd door de 

vriendenkring van PC Caritas 24 uur gebadmintond ten voordele van NONA, 

Leon en Jacqueline lieten hun pelgrimstocht 

naar Compostella sponsoren, Anne Tirez  

verkocht haar schilderijen ten voordele van 

NONA, PC Caritas organiseerde een rommel-

beurs, …. 

In 2002 programmeerde NONA voor de eer-

ste maal zowel een benefietconcert in het 

voorjaar als een Roemeense maaltijd in het 

najaar, een traditie die enkel door corona 

een halt kon toegeroepen worden. Het eerste 

benefietconcert werd ingeleid door het lokale 

jongerenkoor Jubilate, dat jammer genoeg een paar jaar later ter ziele is ge-

gaan. Traden verder op: het blokfluitensemble Vier op ’n rij (het latere Flan-

ders Recorder Quartet) en het kamerkoor El Grillo. NONA slaagde er telken-

male in om uitvoerders van een behoorlijk niveau te strikken om benefiet of 

voor een kleine vergoeding voor NONA op te treden.  

Ook de jaarlijkse maaltijden kenden een groot succes. In de beginjaren ston-

den vrijwilligers zelfs in voor de voedselbereidingen, iets wat later door de 

verstrengde wetgeving inzake voedselveiligheid niet meer mogelijk werd. De 

eerste jaren gingen de maaltijden door in de nu verdwenen parochiezaal; het 

was behelpen met de middelen die voorhanden waren! 

Ondertussen nam het project in het kinderziekenhuis uitbreiding: een volgen-

de stap bestond uit het organiseren van ziekenhuisonderwijs aan bed voor 

kinderen op de afdelingen oncologie en orthopedie; hiertoe financierde NONA 

het loon van 2 leerkrachten, die van bed tot bed gingen om de leerachter-

stand van de gehospitaliseerde kinderen te beperken. 

Maar Dr. Dan Catană zag het veel groter. Hij nam de Ierse hulporganisatie 

‘Help us dry the Tears’ onder de arm voor de financiering en de bouw van 

een school in de tuin van het ziekenhuis. De school werd ingewijd in 2006 en 

kreeg de naam Sfânta Faustina naar een heiligverklaarde Poolse religieuze. 

Dr. Dan Catană heeft dit jammer genoeg zelf niet kunnen meemaken, want 

hij was dan al ongeneeslijk ziek en stierf enkele maanden later op 53-jarige 

leeftijd. 

In 2008 werd Myriam Ghenţa aangesteld als coördinator van de school, een 

functie die ze tot op heden met veel inzet en passie vervult. Ondertussen 

betaalde NONA het loon van 4 halftijdse leerkrachten, waarbij de verschillen-

de leeftijden en disciplines maximaal werden ingevuld. Ook het aantal kin-

deren nam toe, in het bijzonder wanneer ook de kinderen van het nabijgele-

gen revalidatiecentrum Nicolae Robănescu naar de school kwamen. 

In 2011 organiseerde NONA naar aanleiding van haar 10-jarig bestaan een 

symposium onder het thema “10 jaar solidariteit – Roemenië gisteren, van-

daag, morgen”. Hierbij mochten we op de medewerking rekenen van gewe-
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zen Belgisch ambassadeur in Boekarest Leo d’Aes, Roxana Hendrickx, con-

sultant bij het Centrum voor Intercultureel Management en Interculturele 

Communicatie, gedeputeerde Eddy Couckuyt, Jozef Goebels van Actie Dor-

pen Roemenië en moderator Kathleen Cools, VRT-journaliste.   

Voor haar 20-jarig bestaan hoopte NONA dit jaar opnieuw een bijzonder 

evenement te organiseren, maar corona heeft daar anders over beslist; ho-

pelijk kunnen we volgend jaar opnieuw de draad oppikken. 

De covidcrisis, die ook in Roemenië hard heeft toegeslagen, heeft ons ver-

plicht om verder te investeren in afstandsonderwijs, aangezien zowel de kin-

deren van het hospitaal als van het revalidatiecentrum geïsoleerd moesten 

blijven.  In 2017 had NONA al een straalverbinding tot stand gebracht tus-

sen de school en het hospitaal voor het organiseren van afstandsonderwijs 

voor bedlegerige patiëntjes, nu kwam het erop neer om bijkomende tablets 

aan te kopen. 

De voorbije jaren heeft NONA gezorgd voor de vorming in België van de 

leerkrachten op diverse vlakken: ziekenhuisonderricht, afstandsonderwijs, 

palliatieve ondersteuning, … en was NONA de facilitator voor uitwisselings-

programma’s tussen de Arteveldehogeschool en Sfânta Faustina. 

 
Met hulp van de Belgische ambassade in Boekarest levert NONA 

eveneens lobbywerk bij de Roemeense overheid in functie van een 

volwaardige erkenning en financiering van ziekenhuisonderwijs. Dit 

is evenwel een werk van vallen en opstaan. Meermaals zijn we van 

een zending thuisgekomen met mooie beloftes, maar vernemen we 

een paar maand later dat onze contactpersonen de baan hebben 

moeten ruimen voor iemand anders, waardoor alles te herbeginnen 

is. Niet zelden hebben we dan ook gehoord dat “promises are cheap 

in Romania”. Dit neemt niet weg dat deze inspanningen toch hebben 

geleid tot een – zij het beperkte – erkenning. 

Onder impuls van NONA richtte Sfânta Faustina in 2015 samen met 

P.A.V.E.L. (een andere ziekenhuisschool in Boekarest) naar het voorbeeld 

van HOPE (Hospital Organisation of Pedagogues in Europe) de vereniging 

APES (Asociaţia Profesorilor şi Educatorilor din Spitale) op, die de belangen 

van ziekenhuisscholen in Roemenië behartigt.  Coördinator Myriam Ghenţa 

vertegenwoordigt Sfânta Faustina in zowel HOPE als APES; de kosten voor 

deelname aan het tweejaarlijks HOPE-congres worden door NONA betaald. 

Vermelden we tenslotte dat NONA gedurende meerdere jaren 

zowel financiële als materiële steun geleverd heeft aan de or-

ganisatie van vakantiespelen door Marlene Bourgeais in Cos-

teşti, een dorpje ten zuiden van de Karpaten. In 2005 stuurde 

NONA 52 fietsen, ongeveer 400 paar schoenen voor kinderen 

en jongvolwassenen, niet minder dan 25 dozen nieuwe klede-

ren en verder nog heel wat didactisch materiaal, zoals schrif-

ten, kleurpotloden en spelletjes. 

Onder het motto “duizend harten en bananen” 

heeft NONA gedurende meerdere jaren geld inge-

zameld om de schoolkinderen van Pietreni en Bis-

triţa, 2 deelgemeenten van Costeşti, 1 maal per 

week ’s middags een banaan te geven; de ou-

ders hadden nl. niet de gewoonte om hun kin-

deren ’s middags iets te laten eten.  

De financiering van de projecten van NONA berust volledig op de opbreng-

sten van een jaarlijks concert en maaltijd, op overheids- en private subsidies 

en giften. Door corona konden het concert en de NONA-maaltijd het voorbij 

jaar geen doorgang vinden.  Bovendien is de provinciale subsidie sinds 2020 

weggevallen wegens de overheveling van bevoegdheden naar het gewest. 

Wie NONA financieel wil steunen, kan dit doen door overschrijving op reke-

ningnummer BE36 7512 0031 8881. 

Wie meer wil weten over NONA, vindt info op de website 

www.nonamechild.org en de facebookpagina www.facebook.com/

groups/194163423936341 ; de website van Sfânta Faustina is 

www.faustina.ro 

http://www.nonamechild.org
http://www.facebook.com/groups/194163423936341
http://www.facebook.com/groups/194163423936341
http://www.faustina.ro
http://www.mathildegross.de/bananen     003.gif
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Geef Leven:  
een Roemeens burgerinitiatief 
 
Kinderen met kanker hebben in Roemenië slechts de helft van de overlevings-

kansen in vergelijking met ons land. Deze grote achterstand was de aanleiding 

tot de oprichting van de Asociaţia Dăruiește Viață in 2012. Twee dames, Car-

men Uscatu  en  Oana Gheorghiu namen het heft in handen en organiseerden 

een grootschalige fondsenwerving. Zij verzamelden ondertussen reeds om en 

bij de 7 miljoen EURO aan giften van bedrijven en particulieren. Alles staat in 

het teken van modernisering en uitrusting van Roemeense oncologiecentra. 

Momenteel is men bezig met de bouw van een modern oncologiecentrum  voor 

kinderen in het Marie Curieziekenhuis in Boekarest, het ziekenhuis waar NONA 

reeds meer dan 20 jaar mee samenwerkt, uitsluitend met privé geld. Hier wordt 

het eerste radiotherapiecentrum voor kinderen opgericht en komt ook een 

gloednieuwe operatie en intensive care afdeling.  

Dăruiește Viață klopt ook regelmatig aan bij de Roemeense overheid voor de 

verbetering van wetgeving en het recht op betere overlevingskansen voor kan-

kerpatiënten. 

We hadden met de vereniging een videovergadering waarin werd afgesproken 

onze  krachten te bundelen voor beter aangepast onderwijs aan de zieke kin-

deren. De nieuwe afdeling kinderoncologie zal beroep doen op onze ziekenhuis-

school Sfânta Faustina: een nieuwe uitdaging! 

Dit mooie burgerinitiatief toont aan hoe de Roemeense bevolking zelf initiatie-

ven neemt en niet blijft wachten op een overheid die onvoldoende haar verant-

woordelijkheid opneemt. 

NONA kijkt hoopvol uit naar een goede samenwerking in de toekomst! 

https://www.facebook.com/carmen.uscatu
https://www.facebook.com/carmen.uscatu
https://www.facebook.com/oana.gheorghiu.58
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Realisatie van het project EDUCOVID 
 

EDUCOVID staat voor ‘Individueel digitaal afstandsonderwijs 

voor zieke kinderen uit het kinderziekenhuis Marie Curie in Boe-

karest - Roemenië, aangepast aan Covid 19’. 

NONA heeft hiervoor een subsidie ontvangen van 3000 euro ge-

sponsord door BNP Paribas Fortis. Dank zij deze steun hebben 

we  een extra personeelslid kunnen aanwerven dat gedurende 

10 maand instaat voor de individuele trajectbegeleiding en de 

digitalisering in de school. Er werden tablets aangekocht waar-

door er tijdens de laatste maanden digitaal kon lesgegeven wor-

den.  

De kinderen komen op dit moment nog niet naar de school. Bij-

na alle lessen gaan online door of via telefoon. Enkel Myriam 

mag fysiek aanwezig zijn in het ziekenhuis (max. 15 minuten 

per persoon), waar ze vnl. psycho-sociale begeleiding doet bij 

ouders en kinderen. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met af-

standsleren zowel bij kin-

deren thuis, in het zieken-

huis als het revalidatiecen-

trum. De kinderen worden 

door de leerkrachten van 

Sfânta Faustina onder-

steund bij de voorberei-

ding van hun nationale 

examens (wetenschappen, 

wiskunde, talen …)  en kunnen daardoor slagen en doorgaan naar het vol-

gende schooljaar. 

Door de aankoop van de extra tablets en digitaal materiaal kunnen de kin-

deren ondersteund worden. 

Ook Dokter Pădure, directeur van het revalidatiecentrum, is en-

thousiast over de positieve resultaten bij de kinderen. 

Het project loopt tot 1 januari 2022. De ervaring die opgedaan 

wordt zal zeker zijn vruchten afwerpen op de toekomstige orga-

nisatie van de school, ook na de corona-periode. 

Wij danken Fortis BNP Paribas voor deze waardevolle bijdrage. 

 

 

 

 

 

 

 

Nato Charity Bazaar steunt NONA 
 

De Nato Charity Bazaar (een service club in de schoot van de NAVO) heeft 

3000 EUR geschonken aan NONA voor het plaatsen van isolerend glas in de ra-

men van de hal van de ziekenhuisschool Sfânta Faustina.  Oorspronkelijk was de 

inkomhal van het schoolgebouw een open ruimte.  Naderhand werd het raam-

werk met plastic folie afgedekt, maar dat bood uiteraard geen bescherming tij-

dens de vaak strenge winters.  Door het plaatsen van isolerend glas is de tem-

peratuur in deze ruimte voldoende om er ook activiteiten te kunnen houden. 

Wij danken de Nato Charity Bazaar voor hun financiële inbreng in deze nuttige 

investering! 
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Een blik op de financiën 

 
Een gezond beheer van een vzw impliceert dat inkomsten en uitgaven maximaal op elkaar afgestemd worden, 

m.a.w. dat de tering naar de nering wordt gezet.  Gedurende haar 20-jarig bestaan heeft NONA er steeds aan-

dachtig op toegekeken dat deze gouden regel maximaal werd toegepast. 

Waaruit bestonden deze inkomsten en uitgaven? 

• Inkomsten kwamen in hoofdzaak uit benefietactiviteiten (concerten, maaltijden, …), giften van particulieren, 

humanitaire fondsen en serviceclubs, sponsoring van bedrijven, gemeentelijke en provinciale subsidies. 

• Uitgaven betroffen in de eerste plaats de werking van de ziekenhuisschool Sfânta Faustina, maar ook de kos-

ten verbonden aan de benefietactiviteiten, reis- en verblijfkosten zowel voor werkbezoeken ter plaatse als 

voor Roemeense cursisten in België. NONA heeft ook gedurende vele jaren de vakantiewerking die Marlene 

Bourgeais in het dorp Costeşti organiseerde, financieel ondersteund. 

• De eerste jaren schommelde het jaarlijkse zakencijfer rond 10 000 EUR, wat ons ruim toeliet om in het kin-

derziekenhuis een speelkamer in te richten en het loon van een opvoedster te betalen. Ook organiseerde 

NONA in de beginperiode geregeld transporten van goederen die van nut konden zijn voor het kinderzieken-

huis, alsook voor de vakantiewerking in het dorp Costeşti. 

• Vanaf 2005 nam het zakencijfer geleidelijk toe tot gemiddeld 25 000 EUR per jaar; dit was de periode dat 

NONA zich engageerde om het loon van 4 halftijdse leerkrachten te betalen. 

• Vanaf 2020 zijn de inkomsten evenwel drastisch verminderd.  In de eerste plaats zijn de provinciale subsidies 

weggevallen door de verhuizing van een aantal bevoegdheden naar het Vlaams Gewest, dat voor internatio-

nale solidariteit andere accenten heeft gelegd.  Anderzijds heeft corona ervoor gezorgd dat een aantal bene-

fietactiviteiten, zoals het jaarlijkse concert en de jaarlijkse NONA-maaltijd, niet konden doorgaan.  Het is 

maar de vraag wanneer de toestand weer genormaliseerd zal zijn. Gelukkig beschikt NONA over een spaar-

potje, zoals te zien op de grafiek met de reserves, zodat de werking van de ziekenhuisschool – voorlopig al-

thans – niet in het gedrang komt. 

Giften, zowel van particulieren als van humanitaire fondsen en serviceclubs, blijven dan ook meer dan welkom! 

Je kan de vzw NONA nog steeds steunen wanneer je aankopen doet bij MAKRO! 

MAKRO voert 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. Belangrijk om weten is dat dit je niets kost. 

Ook via TROOPER kan je ons steunen! 

Je kan ons steunen door via Trooper aan te kopen op één van de aangesloten webshops. Dit kost je niets extra. 

De deelnemende webshops storten een klein percentage op Trooper voor Nona. Klik op onderstaande link om 

Trooper te openen en te shoppen. Je vindt er ook alle info hoe je kan shoppen via Trooper. 

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

https://www.leuksteuntje.be/sympathisanten
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/nonamechild
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Ce qui reste – voorstelling nieuwe CD Hans Schmidt 
 

Sinds jaar en dag schrijft Hans Schmidt liedjes.  Dat begon in 

de jaren '70 met kleinkunst.  Later specialiseerde hij zich in 

liederen en muziekverhalen voor kinderen; dat resulteerde in 5 

cd's.  Maar Hans is ook een grote fan van het Franse chanson 

en schrijft – vreemd genoeg – als het voor volwassenen is, zijn 

liedjes in het Frans.  Hij verzamelde een reeks eigen Franse 

chansons op een nieuwe cd onder de titel "Ce qui reste".  Het is 

een klein album van 10 muzikale foto's van zaken die hem in 

zijn leven hebben geraakt.  De liedjes variëren van geënga-

geerd naar empathisch, ontroerend en soms ook kolderesk. 

Op 13 februari 2022 om 15 uur wordt de CD "Ce qui reste" 

voorgesteld in het OCP in het teken van 20 jaar NONA.  Naast 

de eigen chansons van zijn CD zingt Hans ook een reeks chan-

sons van bekende Franse chansonniers, zoals Brassens, Mon-

tand, Reggiani, Bourvil, Cordy e.a. 

Kaarten kosten 20 EUR inclusief CD en kunnen gereserveerd worden op het secretariaat van de vzw tel. 09 282 

85 78, email nonamechild@telenet.be.  De opbrengst gaat integraal naar NONA, waarvoor wij Hans van harte 

danken. 

Roemeense minister van onderwijs 

geeft hoop 

 

Myriam Ghenţa, de dynamische directrice van onze ziekenhuisschool 
in Boekarest werd onlangs ontboden op het kabinet van de minister 
van Onderwijs, Sorin Cîmpeanu. 

 
Myriam gaf een pleidooi voor een volwaardige erkenning en betere 
financiering van het ziekenhuisonderwijs in Roemenië. Op vraag van 
de minister bezorgden wij teksten waarin de werking en wetgeving 
omtrent onderwijs aan zieke kinderen in Vlaanderen uitvoerig wordt 
beschreven. Tijdens een persconferentie kondigde de minister aan 
werk te willen maken van een onderwijshervorming waarin het zie-
kenhuisonderwijs een eigen plaats zou krijgen. NONA hoopt dat nu 
eindelijk verbetering zal komen en dat we onze middelen meer zullen 
kunnen besteden aan de inhoudelijke dan aan de materiële onder-
steuning. 
 

Van zodra reizen naar Boekarest veiliger wordt, zullen we via onze 
Belgische ambassadeur contacten leggen met de minister. Toch blij-
ven we voorzichtig. Eerst zien en dan geloven! 

Sorin Cîmpeanu, 

minister van onderwijs 

Myriam Ghenţa, 

directeur Sf. Faustina 

Vzw NONA 

Hilde Baekelandt, Marlene Bourgeais, Marc Claeys, Eddy Coddens, Dirk Demeu-

lemeester, Johan Demets, Pol Dermaux, Machteld De Turck, Filip Maes, Jan Milh, 

Carl Spriet, 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  

 rek.nr. BE 36 7512 0031 8881  

met steun van: 


