
  

Voorwoord 

Na meer dan drie jaar onderbreking door de coronamaatregelen brachten we in juni een werkbezoek aan Roeme-
nië. Via afstandsonderwijs bleef onderwijs voor de kinderen uit het ziekenhuis en het revalidatiecentrum moge-
lijk. Ondertussen vorderen in het ziekenhuis de werken aan de nieuwbouw voor oncologie en radiotherapie met 
nieuwe uitdagingen voor onze ziekenhuisschool, Sfânta Faustina. Ook op politiek vlak zijn er goede vooruitzich-
ten voor betere erkenning en financiering van het ziekenhuisonderwijs in Roemenië.  
Met een jaar uitstel vieren we op 2 oktober het 20-jarig bestaan van vzw NONA. 
Heel wat verslagen en aankondigingen in deze 29ste nieuwsbrief! 

Marc Claeys, voorzitter 

Nieuwsbrief 29 

Augustus 2022 

20 jaar NONA op zondag 2 oktober 2022 

Op 11.09.2001 werd vzw NONA met als doel projecten voor kinderen in Roemenië te on-

dersteunen opgericht. In de voorbije jaren ging onze steun naar de jongerenwerking in 

Costeşti en de ziekenhuisschool Sfânta Faustina in Boekarest. De laatste jaren gaan onze 

inspanningen uitsluitend naar de school voor zieke kinderen. 

Met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen, de Gemeentelijke Raad voor Internationale 

Solidariteit –De Pinte, opbrengsten van concerten en maaltijden, individuele giften, humanitaire fondsen 

serviceclubs, scholen en de steun van vele sympathisanten hebben we onze activiteiten zo lang kunnen vol-

houden. 

We nodigen u graag uit om samen ons 20-jarig bestaan te vieren in het Ontmoetingscentrum Polderbos 

op zondagvoormiddag 2 oktober 2022 om 9.30 uur. 

We kijken terug naar het verleden en blikken vooruit op de toekomst. 

Programma: 

• Verwelkoming en overzicht 20 jaar NONA: Marc Claeys, voorzitter vzw NONA 

• Leven in Roemenië, vroeger en nu: Elena Marica, general manager Deceuninck Romania 

• Roemenië in perspectief: Jan Balliauw, VRT-journalist Oost-Europa  

• Gelegenheidstoespraak: Lieve Van Lancker, waarnemend burgemeester 

• Dankwoord: Myriam Ghenţa, coördinator ziekenhuisschool Sfânta Faustina 

• Receptie 

 

Iedereen is van harte welkom! 

Voor gratis inschrijving: mail naar nonamechild@telenet.be of bel naar 09/282.85.78 

Nona eetfestijn op 27 november 2022 

Dit jaar vindt het Nona eetfestijn, na de twee Covidjaren, terug plaats in de refter 
van de gemeentelijke basisschool in De Pinte. 

Op het menu staan Vlaamse stoverij van varkenswangetjes en kipfilet in saus, tel-
kens met groenten en frietjes of kroketjes. 

Wij kijken ernaar uit om onze sympathisanten terug te zien. 

mailto:nonamechild@telenet.be
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Werkbezoek juni 2022 

Door de Covidpandemie was het al twee jaar geleden dat we een werkbezoek konden brengen aan de ziekenhuis-

school. Gelukkig konden we via digitale vergaderingen op de hoogte blijven en ondersteuning bieden. Echter een 

bezoek ter plaatse opent meer perspectieven en is een grote steun voor het team van Sfânta Faustina. 

Met een goede voorbereiding vertrokken Marc Claeys, Dirk Demeulemeester, Eddy Coddens en Johan Demets 

zondagavond 19 juni naar Boekarest. Gelukkig boekten we onze vluchten met Blue Air en vlogen we niet aan op 

maandag, een stakingsdag in Zaventem. Een klein ongemakje was wel dat we pas om 3 uur ’s morgens in Boeka-

rest aankwamen. Doordat de paters van Murialdo hun kamers ter beschikking stelden van Oekraïense vluchtelin-

gen moesten we een ander verblijf zoeken. Tibi, een Roemeense vriend van Johan die reisgids is, boekte voor 

ons kamers in hotel Ambassador. Een razendsnelle (!) taxi bracht ons naar dit hotel. Na een korte nachtrust 

startte ons werkbezoek. 

Maandag 20 juni 

Bij het ontbijt ontmoeten we Jan Haverkate, de voorzitter van de Hospital Organisation for Pedagogues in Europe 

(HOPE). Hij zal tot donderdag onze bezoeken en workshops meevolgen en vanuit zijn ervaring ondersteuning bie-

den. 

Onze eerste afspraak is op de Belgische Ambassade die op wandelafstand ligt van ons hotel. We ontmoeten er 

Ewoud Roes, adjunct posthoofd, die de Belgische ambassadeur vervangt.  

Na de middag stappen we tot aan het Ministerie van Financiën gelegen rechtover het paleis van Ceausescu. Daar 

vervoegt Myriam, verantwoordelijke van de ziekenhuisschool, ons. Minister van Financiën Adrian Câciu is op de 

hoogte van de problematiek van de ziekenhuisscholen. Hij heeft een nota in voorbereiding om de nodige financi-

ën vrij te maken om de subsidiëring van het ziekenhuisonderwijs in Roemenië mogelijk te maken. Aangezien hij 

binnenkort in Brussel zijn collega-minister Van Peteghem, titelvoerend burgemeester van De Pinte, zal ontmoeten 

besluiten we om deze laatste via mail op de hoogte te brengen en hem vragen om zijn Roemeense collega te her-

inneren aan ons bezoek. Alle beetjes helpen, zeg maar! 

Dinsdag 21 juni 

Na het ontbijt stappen naar de Piaţa Romana waar we me-

trolijn 2 nemen tot aan halte Brancoveanu. Vandaar is het 

nog een kilometer stappen naar het M.S. Curieziekenhuis 

waar de ziekenhuisschool ligt.  

We hebben een afspraak met Oana Gheorghiu van de NGO 

Dăruiește Viață. Samen met Carmen Uscatu en heel wat 

vrijwilligers bouwen ze een volledig nieuw kinderziekenhuis 

op de campus. De totale investering zal zowat 45 miljoen 

euro bedragen, allemaal via sponsoring bijeengebracht. Ze 

willen naast het materiële ook een nieuwe en humane visie 

ontwikkelen voor de gezondheidszorg in Roemenië. We ho-

ren dat dit niet altijd van een leien dakje loopt. In 2023 zou 

het ziekenhuis operationeel moeten zijn voor alle oncologie-

patiëntjes in Boekarest. Er wordt ook een ruimte voorzien als klaslokaal voor de patiëntjes die in het ziekenhuis 

verblijven en niet naar Sfânta Faustina kunnen om les te volgen.  

Op de middag hebben we ook een kort overleg met Dhr. Buzatu en Dr. Spataru, resp. manager en medisch direc-

teur van het Marie Curie ziekenhuis. 

 

Na de middag worden we verwacht in het de 

technische school voor dove kinderen en ado-

lescenten van waaruit de leerkrachten gedeta-

cheerd worden naar Sfânta Faustina en Pavel, 

de 2 ziekenhuisscholen in Boekarest. Hier gaat 

een vergadering door van APES (vereniging van 

Roemeense ziekenhuisscholen) over de toe-

komst van het ziekenhuisonderwijs met alle 

leerkrachten, betrokken bij het ziekenhuison-

derwijs in aanwezigheid van Ioana Lazar, secre-

taris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, 

de directeur van het lyceum, de 5 leerkrachten 

die de Erasmus+ opleiding volgden in Vlaande-

ren , Fotinica Gliga (via video), Dr. Pâdure 

(directrice op rust van het revalidatiecentrum).  

Jan Haverkate stelt de werking van HOPE voor en pleit voor samenwerking en structuur in de overkoepelende 

organisatie APES voor de ziekenhuisscholen in Roemenië. Vanuit HOPE zorgt Jan voor een financiële inbreng van 

1000 euro.  Na de vergadering krijgen we een rondleiding in het Lyceum. 

Dirk Demeulemeester en Oana Gheorghiu.  

Jan Haverkate stelt HOPE voor. 
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Woensdag 22 juni 

In de voormiddag hebben Marc, Dirk en Jan een onderhoud met Minister van Onderwijs Sorin Mihai Cîmpeanu. 

De minister belooft om de volgende dag naar de school te komen. 

Johan en Eddy nemen deel aan de activiteiten in Sfânta Faustina en maken video- en foto-opnames. Ondertus-

sen hebben Dirk en Marc een geanimeerd gesprek met Myriam over de financiën. 

’s Avonds hebben we een maaltijd in het Parcul Tineretului, met de leerkrachten Erasmus+, Myriam en de nieu-

we boekhoudster. 

Donderdag 23 juni 

In de voormiddag onderhoud met Dan Dumitrescu, Staatssecretaris voor Europese Investeringen. Er komen Eu-

ropese fondsen waar ook het ziekenhuisonderwijs in Roemenië zou kunnen van genieten. Hierbij zijn projecten 

voorzien waarvoor Sfânta Faustina in aanmerking komt. De oproep voor deze projecten vindt plaats in de lente 

van 2023. 

Minister van Onderwijs Cîmpeanu, secretaris generaal Lazar en 

inspecteur voor buitengewoon onderwijs Cozma bezoeken Sfânta 

Faustina in de namiddag. De minister is onder de indruk van de 

inzet van de leerkrachten en neemt uitgebreid de tijd om met de 

kinderen, hun ouders en de leerkrachten te spreken. Hij toont 

veel waardering voor NONA en peilt uitvoerig naar wat kwalitatief 

ziekenhuisonderwijs nodig heeft.  

We nemen afscheid van Jan die vanavond terug vliegt naar Ne-

derland en danken hem voor zijn engagement tijdens dit werkbe-

zoek. 

Vrijdag 24 juni 

In de voormiddag hebben we een  afsluitend overleg met Myri-

am, Tuţa en Claudia. We spreken onze bezorgdheid uit over de 

financiën en de continuïteit van de ziekenhuisschool en bena-

drukken dat de financiële steun van Nona ooit zal wegvallen. Met een korte SWOT-analyse doen  we wat aanbe-

velingen voor onder andere: een budget voor het komende semester, een uitbreiding van de raad van bestuur 

en een adviesraad. Verder wordt aangedrongen de krachten te bundelen via APES bij de verdere opvolging van 

de nieuwe wetgeving en alle contacten naar de overheid. 

We nodigen Myriam, Tuţa en Claudia uit om naar België te komen op 2 oktober voor de viering van 20 jaar 

Nona. 

We  nemen afscheid en spoeden ons met de metro naar ons hotel om de bagage op te pikken en met een taxi 

naar de luchthaven te rijden. 

Tot slot 

Het was een intense 5-daagse waar we toch positief 

kunnen op terugblikken. We duimen dat onze contac-

ten beweging teweeg  brengen bij de bevoegde over-

heid om ziekenhuisonderwijs volwaardig op te nemen 

in de financiering.  

Opnieuw keken we met bewondering naar de inzet van 

Myriam, Tuţa en Claudia. De glimlach en het enthousi-

asme op de gezichtjes van de kinderen als ze de school 

binnen komen overtuigt ons van het nut van onze in-

breng met onze VZW Nonamechild.  

Minister van Onderwijs Cîmpeanu. 

Tuţa, Claudia, Marc, Myriam, Dirk, Eddy  

en Johan in de tuin van de ziekenhuisschool. 
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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  

met steun van: 

Vlaamse ziekenhuisscholen ontvangen Roemeense leerkrachten 

Het Erasmus+ programma van de 

Europese Unie liet Roemeense leerkrachten, uit de zieken-

huisscholen, kennismaken met hun buitenlandse collega’s in 

België, Polen en Ierland. In april kwamen Claudia, Paula, Mi-

hai, Bogdan en Cosmin aan in Gent voor een leerrijk studie-

bezoek in enkele Vlaamse ziekenhuisscholen dankzij coördi-

natie door de directie van de ziekenhuisschool van de stad 

Gent. Gedurende twee volle weken werden ervaringen uitge-

wisseld, methodieken gedemonstreerd, onderwijssystemen 

vergeleken,… in de vestigingen Karus, Guislain, UZ Gent van 

de ziekenhuisschool Gent, in de school van het revalidatiezie-

kenhuis Inkendaal en het zeelyceum De Haan. 

Tijdens het weekend organiseerde NONA een toeristische 

rondleiding in Gent met Grietje Van Acker als boeiende gids.  

We zaten nadien rond de tafel voor de uitwerking van een 

strategie naar de Roemeense autoriteiten. Jan Haverkate, 

voorzitter van HOPE (Europese koepel voor ziekenhuisscholen) 

was hierbij een inspirerende partner. We sloten het weekend af 

met een bezoek aan de praktijklokalen van het Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius. 

Wij waren getuige van een leergierig en dynamisch leerkrachtenteam, erg gemotiveerd en bereid tot innovatie 

van het ziekenhuisonderwijs in hun land en tot sensibilisatie van de Roemeense overheid om betere voorwaarden 

te creëren. 

De Roemeense leerkrachten, bestuurders van Nona, 
Jan Haverkate, en Grietje Van Acker 

Hans Schmidt zong voor NONA 
Op zaterdag 2 april stelde Hans Schmidt zijn nieuwe cd "Ce qui reste” voor. Er waren 150 toeschouwers. "Ce qui 

reste" is een klein album van 10 muzikale foto's van zaken die hem in zijn leven hebben geraakt. Hij zingt op de 

cd onder de artiestennaam Fernand Rose wat een verwijzing is naar zijn vader Fernand en zijn moeder Roza. De 

opbrengst van het concert – ongeveer 2.750 euro – gaat integraal naar de vzw NONA, waarvoor wij hem uiter-

aard oneindig dankbaar zijn. Wie een cd wil kopen, kan die bestellen op het secretariaat van de vzw NONA; de 

kostprijs is 10 euro. 

Ook het OKRA Promenadeorkest speelde voor NONA 
Zondag 12 juni brachten de 40 leden van het OKRA Promenadeorkest uit Gent o.l.v. Hans Moreels in het OCP een 

beklijvend concert met op het programma hoofdzakelijk licht klassieke muziek, aangevuld met heel wat melodie-

ën uit musicals en arrangementen. De 150 toeschouwers genoten duidelijk van het optreden en de bar tijdens de 

pauze zorgde voor een welgekomen verfrissing. NONA bedankt hierbij uitdrukkelijk het orkest, dat volledig belan-

geloos heeft gespeeld; de opbrengst bedroeg ongeveer 3.000 euro. 

Dag van het park 
Na 2 jaar uitstel wegens Corona waren we er terug bij. Op het terrein van Scheldevelde toonden verschillende 

organisaties hun internationale solidariteitsprojecten. Het thema dit jaar was klimaat. Op de stand van Nona 

stond een groot bord met foto’s van de renovatiewerken aan de school. Door het beter isoleren van het voorpor-

taal kon deze ruimte nu ook gebruikt worden voor de leerlingen. Enkele mooie foto’s van leraars en leerlingen in 

de school zelf trokken zeker de aandacht van de voorbijgangers. De zon was van de partij en het werd een gezel-

lige ontmoetingsdag vol muziek en dans voor jong en oud. 

Sponsoring 1ste jaarhelft 2022 

Naast de opbrengst van de concerten, ontvangen we ook steungelden door sponsoring, subsidies en giften van 

particuliere sympathisanten. 

Het kerkkoor Canticorum uit De Pinte stopte zijn activiteiten en schonk 1.130 euro. De bloemenverkoop-actie van 

Vrije Basisschool De Pinte gaf ons 1.405 euro. Fietsersclub Friends4You uit Anzegem steunde Nona met 500 euro. 

De Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit (GRIS) betaalde dit jaar een subsidie uit van 2.446 euro. 

Verder werden in de 1ste helft van dit jaar reeds voor 2.180 euro particuliere giften geregistreerd. 

Heel veel dank! We besteden deze financiële steun op de beste manier. 


