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20 jaar vzw NONA:
Hans Schmidt stelt zijn nieuwe CD
“ce qui reste” voor op zaterdag 2 april
2022
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 geëngageerd naar empathisch, ontroerend en soms ook kolderesk.

Oorspronkelijk zou het concert plaats vinden op 13 februari. Door de
nieuwe Coronagolf moesten we deze voorstelling verplaatsen naar
zaterdag 2 april 2022 om 20 uur in de kerk van De Pinte.
Toegangsprijs: 20 euro, een gratis CD per gezin inbegrepen.
Reservatie is verplicht via email nonamechild@telenet.be.
Contact en info: Jan Milh, Serafien de Rijckelaan 21 De Pinte, tel. 09
282 85 78
Overschrijven kan op rekening nummer BE36 7512 0031 8881 met
vermelding "ce qui reste" en aantal personen.

Voorwoord
Momenteel staat het conflict in
Oekraïne in het brandpunt van de
belangstelling. Rusland wil dat de
NAVO troepen en materieel terugtrekt uit Roemenië. Het is niet ondenkbaar dat een mogelijk conflict
in Oekraïne ook uitdijt naar Roemenië. Ik hoop dat bij het verschijnen van deze nieuwsbrief een
vreedzame oplossing is uitgewerkt
en dat Roemenië niet voor de zoveelste keer slachtoffer wordt van
macht en geweld.
Laat ons in een wereld geloven
waar geweldloos begrip de bovenhand krijgt op polarisatie en vijandigheid.
Zoals overal blijft ook in Boekarest
de coronacrisis erg moeilijk voor
het ziekenhuisonderwijs. De lessen
blijven meestal beperkt tot online
activiteiten. De toegang tot het
ziekenhuis blijft beperkt en de kinderen mogen niet naar het schoolgebouw komen.
We geven echter niet op! Nona
blijft de school ondersteunen. We
hebben regelmatig video-overleg
met directrice Myriam en de leerkrachten. Van zodra reizen weer
mogelijk wordt gaan we ter plaatse
om enerzijds te zien waar nog de
meeste noden zijn en samen te
zoeken en streven naar duurzame
verankering van het ziekenhuisonderwijs in het land.
Dank voor uw blijvende sympathie
en steun!
Marc Claeys, voorzitter

Promenade voor NONA
Benefietconcert op zondag 12 juni 2022
Na 2 jaar uitstel is het OKRA Promenadeorkest o.l.v. Hans Moreels nog steeds bereid om voor NONA het jaarlijkse benefietconcert te verzorgen.
Het OKRA Promenadeorkest is een uniek orkest in Vlaanderen. Het orkest bestaat uit een 50-tal gemotiveerde
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 instrumenten en zang.
Het concert vindt plaats op zondag 12 juni 2022 om 15 uur in het OCP, Polderbos te De Pinte.
Kaarten kosten 15 euro in voorverkoop en 18 euro aan de kassa. Kaarten zijn te bestellen op het secretariaat
van de vzw NONA, tel. 09 282 85 78, email nonamechild@telenet.be

Wijnactie
In november 2021 kon het Nona eetfestijn voor het
tweede jaar op rij wegens de coronapandemie niet
plaatsvinden.
Als alternatief werd een actie georganiseerd met Roemeense wijnen van het wijndomein Cramele Recas, in
het westen van Roemenië, vlakbij Timisoara.
Men kon kiezen tussen witte of rode wijn, of een
combinatie.
Als rode wijn werd gekozen voor Cramele Recas,
Paparuda Merlot, een kersenrode wijn met aroma’s
van pruim en zwart fruit met rijpe en zachte tannines
en lange intense afdronk.
Als witte wijn kozen we een Cramele Recas, Paparuda Sauvignon Blanc, een strogele wijn met intens fruitige
aroma’s.
De wijnactie was een groot succes. 122 kartons of 732 flessen Roemeense wijn werden verkocht.
Netto heeft dit 2.140 euro voor Nona opgebracht en dit compenseert voor een groot deel de mindere inkomsten
die geleden werden door de afgelasting van het eetfestijn.
Wij bedanken uitdrukkelijk de vele sympathisanten die hebben deelgenomen aan deze wijnactie, alsmede de
mensen die reeds hadden betaald voor het eetfestijn maar ons lieten weten dat deze som als gift kon beschouwd
worden.
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Belgische bedrijfswereld
in Roemenië steunt
BEROCC is een erkende Belgische Kamer van koophandel die als doel
heeft de bilaterale handel voor Belgische, Luxemburgse, Roemeense en
Moldavische bedrijven te stimuleren. Tevens zet BEROCC zich in op maatschappelijk vlak. Zo heeft BEROCC de
taskforce ‘health & education’ opgericht in samenwerking met ADR Vlaanderen die de belangen behartigt van
verenigingen die zich engageren voor Roemenië. NONA is lid van BEROCC en werkt actief mee aan de taskforce
die onder meer ijvert voor de uitbouw van het ziekenhuisonderwijs in Roemenië. BEROCC heeft in zijn netwerk
vaak interessante personen die invloed kunnen uitoefenen ter plaatse. Momenteel onderzoeken we in de taskforce de mogelijkheden om ziekenhuisonderwijs in Roemenië een beter wettelijk statuut te geven met financiering
door de overheid. Als eerste aanzet wordt gewerkt aan een position paper over de huidige situatie, de knelpunten
en de mogelijke toekomstige wegen voor de uitbouw van ziekenhuisscholen in Roemenië. De taskforce volgt op
hoe het huidige wetsontwerp voor hervorming van het ziekenhuisonderwijs evolueert.
Het is een lange weg in een land met veel politieke instabiliteit en weinig overheidsmiddelen, maar ‘samen’ kunnen we misschien meer!
http://www.berocc.com/

Project HERO ECO: Nato Charity Bazaar steunt
De Nato Charity Bazaar (een service club in de schoot van de NAVO) heeft 3000 euro geschonken aan NONA
voor het plaatsen van isolerend glas in de ramen van de hal van de ziekenhuisschool Sfânta Faustina. Het project
kreeg de naam HERO ECO: Hospital Education in Romania Ecology/Economy. Oorspronkelijk was de inkomhal
van het schoolgebouw een open ruimte. Naderhand werd het raamwerk met plastic folie afgedekt, maar dat
bood uiteraard geen bescherming tijdens de vaak strenge winters. Door het plaatsen van isolerend glas is de
temperatuur in deze ruimte voldoende om er ook activiteiten te kunnen houden. Ondertussen zijn de werken
afgelopen en is het wachten op het einde van de coronapandemie en de terugkeer van de kinderen om de vernieuwde hal officieel in te wijden.
Wij danken de Nato Charity Bazaar voor hun financiële inbreng in deze nuttige investering!
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Onderwijshervorming ziekenhuisscholen
In de vorige nieuwsbrief spraken we hoopvol over de onderwijshervorming van minister van onderwijs Sorin Cîmpeanu. Zijn
plannen voor een betere financiering van het ziekenhuisonderwijs kwamen echter op de helling te staan bij de val van de regering in oktober vorig jaar. Toen we vernamen dat de onderwijsportefeuille in de nieuwe regering opnieuw bij minister
Cîmpeanu terecht is gekomen kregen we opnieuw wat hoop. De
minister is nog steeds van plan werk te maken van het ziekenhuisonderwijs maar het wetgevend werk moet opnieuw gedaan
worden en het wetsontwerp moet weer door de mallemolen van
adviesraden en commissies allerlei.
Onze directeur Myriam Ghenta, de dynamische directrice van
onze ziekenhuisschool in Boekarest houdt de vinger aan de pols
op het kabinet van de minister Onderwijs en informeert ons over de
Sorin Cîmpeanu: Roemeens minister onderwijs
stand van zaken. Van zodra reizen naar Boekarest veiliger wordt,
zullen we via onze Belgische ambassadeur contacten proberen leggen met de minister. Opnieuw blijven we voorzichtig. Eerst zien en dan geloven!

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

Viering 20 jaar Nona op zondag 2 oktober 2022
VZW Nonamechild (Nona) werd gesticht op 11 september 2001. Vorig jaar konden we dus 20
kaarsjes uitblazen had de Covidpandemie ons niet dwars gezeten. Uiteraard laten we dit niet zomaar voorbijgaan.
Daarom verplaatsten we deze viering naar zondagvoormiddag 2 oktober 2022.
We houden een academische zitting in het gemeentehuis van De Pinte met verschillende sprekers.
Als alles goed zit dan verwelkomen we VRT-journalist Jan Balliauw en horen we persoonlijke verhalen en ervaringen.
We houden u op de hoogte via onze website: www.nonamechild.org en onze facebookpagina.

Vzw NONA
Hilde Baekelandt, Marc Claeys, Eddy Coddens, Dirk Demeulemeester, 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
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met steun van:

