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Concert op 1 april 2023 
Het Forlana Consort o.l.v. Wouter Bossaer brengt om 

20h in de kerk van De Pinte een concert rond de Engel-

se componist William Byrd, die 400 jaar geleden gestor-

ven is. 

In dit concert neemt het Forlana Consort ons mee naar 

het Engeland op het eind van de 16de, begin 17de 

eeuw. Centrale figuur is William Byrd die zijn stempel 

heeft gedrukt op de –hoofdzakelijk– vocale muziek van 

die tijd. Daarnaast brengt het Forlana Consort eveneens 

een paar werken van zijn leermeester Thomas Tallis, 

alsook van Thomas Weelkes en Orlando Gibbons, die 

door Byrd werden beïnvloed. 

Het Forlana Consort is een semi-professioneel koor dat 

in 2003 werd opgericht en garant staat voor een hoog-

staande uitvoering. 

Na het concert wordt u een drankje aangeboden. 

Kaarten kosten 15 euro in voorverkoop en 20 euro aan 

de kassa en zijn te verkrijgen bij de bestuursleden van 

NONA en op het secretariaat van de vereniging:  

Serafien de Rijckelaan 21 te De Pinte. U kunt ook  

overschrijven op rekening BE 36 7512 0031 8881 van 

de vzw NONA met de vermelding “benefietconcert x 

personen”. 

Contact en info: tel. 09 282 85 78 

e-mail nonamechild@telenet.be 

Voorwoord 

Na 20 jaar geduldig aankloppen bij de Roemeense overheid is er een doorbraak: er is een specifieke wetgeving 

voor het ziekenhuisonderwijs in Roemenië! 

Onze jarenlange inspanningen voor de ziekenhuisschool in Boekarest zijn niet voor niets geweest. 

Projectsteun is vooral zinvol als ze tot structurele verankering leidt. We volgen nu verder op of het ministerie van 

onderwijs voldoende financiële middelen krijgt om de nieuwe wet volgend schooljaar operationeel te maken. 

NONA blijft ondersteuning bieden en volgt het transitieproces van nabij op. We danken de vele sympathisanten 

voor hun blijvende interesse in onze projecten. 

Marc Claeys, voorzitter  
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Een nieuwe wetgeving voor ziekenhuisscholen: een doorbraak in Roemenië!? 

Het is nu bijna 25 jaar geleden dat we een dringende hulp-
vraag kregen van kinderarts Dr. Catana. 
Hij zag hoe de kinderen in zijn ziekenhuis pedagogische 
achterstand opliepen en zocht naar middelen voor opvoe-
ding en onderwijs. 
NONA zorgde er in al die jaren voor dat onderwijs mogelijk 
was door het betalen van lonen, werkingsmiddelen en het 
organiseren van vorming en samenwerking. Tegelijk heeft 
NONA steeds veel aandacht besteed aan sensibilisatie bij 
nationale en lokale inspecties en overheden voor erkenning 
en subsidiëring van het ziekenhuisonderwijs in Roemenië. 
In 2011 werden onze inspanningen beloond met een wet 
waarin voor het eerst sprake was van ziekenhuisscholen in 
Roemenië. De betoelaging van het onderwijs voor zieke kin-
deren was echter minimaal en erg ontoereikend voor de 
uitbouw van een hedendaags concept van ziekenhuisschool. 
In juni waren we nog in Boekarest samen met de voorzitter 
van de Europese koepelorganisatie voor ziekenhuisonder-
wijs HOPE. We spraken met de minister van financiën, de minister van onderwijs en de staatssecretaris voor 
Europese investeringen en eindigden onze ‘lobbyweek’ met hoop en perspectief. 
Onlangs in januari kregen we het deugddoende bericht dat het Roemeens parlement groen licht gaf voor een 
onderwijshervorming met een specifieke regelgeving voor onderwijs aan zieke kinderen. De wet voorziet dat 
een ziekenhuis een ‘Şcoala din spital’ kan organiseren voor individueel onderwijs aan zieke kinderen. Tevens is 
onderwijs aan huis mogelijk. De hospitaalschool wordt gesuperviseerd door de medische faculteiten van de uni-
versiteit. Zowel kleuters, lagere schoolkinderen als leerlingen secundair onderwijs komen in aanmerking. Naast 
de leerkrachten voorziet men ook een ‘leraar-monitor’ die het hele leertraject bewaakt en contacten legt met 
de reguliere school vanwaar het kind komt. In principe moet deze werking ingaan in het schooljaar 2023-2024. 
We hopen dat er snel werk wordt gemaakt om de nodige financiën vrij te maken en uitvoeringsbesluiten te pu-
bliceren. Dit is niet evident in Roemenië waar heel wat wetten gestemd zijn die echter wachten op de uitvoe-
ringsmodaliteiten en het nodige geld. We hebben echter goede hoop maar blijven alert.  
We zullen er ook moeten op toezien hoe onze huidige ziekenhuisschool Sfânta Faustina en het personeel in de 
nieuwe structuur een plaats zullen krijgen en in welke mate het ziekenhuis Marie Curie de nodige infrastructuur 
en logistiek ter beschikking stelt. De kwaliteit die verworven is moet behouden blijven en kansen krijgen om 
verder uit te groeien. Er is nog werk aan de winkel. We blijven alles op de voet volgen. 

Vzw NONA 

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 Ver-

massen. 

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: 

Wijnactie  2022 

In het najaar van 2022 hielden we opnieuw een wijnactie. We kozen opnieuw voor de Roemeense wijnen van het 
wijndomein Cramele Recas, vlakbij Timisoara: Paparuda Merlot, een kersenrode wijn met aroma’s van pruim en 
zwart fruit met rijpe en zachte tannines en lange intense afdronk, Paparuda Sauvignon Blanc, een strogele wijn 
met intens fruitige aroma’s. 
Deze keer werden er 109 kartons of 654 flessen verkocht en dit bracht netto 1.984 euro op voor onze vzw. Wij 
bedanken de vele sympathisanten die deelgenomen hebben aan de wijnactie. 
Er zijn nog enkele dozen wijn over. Indien u nog een karton wenst, dan kan dit bij de bestuursleden van Nona of 
via een mail naar nonamechild@telenet.be met vermelding: “aantal kartons wit, rood, of gemengd 3 wit/ 3rood” 
en overschrijving op bankrekening BE36 7512 0031 8881 van vzw Nona. Prijs 50 euro per karton van 6 flessen. 

Eetfestijn 27 november 2022 

Het 19de Roemeens eetfestijn vond plaats op zondag 27 november 2022. De maaltijden werden bereid door trai-
teur Jo Catering uit Lochristi. Het menu bestond uit aperitief, stoofvlees van varkenswangetjes en/of ½ kip met 
champignonsaus, aangevuld met frietjes en diverse groenten. Als dessert was er rijstpap of chocomousse. 
Er kwamen 215 volwassenen en 12 kinderen. 
Wij danken de sympathisanten voor hun deelname en ook de vrijwilligers voor de goede organisatie. Dank ook 
aan de gemeentelijke basisschool en de gemeente voor het gebruik van de refter, de tafels en de stoelen.   
De netto opbrengst van het 19de Nona eetfestijn bedraagt 2.291 euro en komt integraal ten goede aan de zie-
kenhuiskinderen in Roemenië. 
Het 20ste Nona eetfestijn zal plaatsvinden op zondag 19 november 2023. Schrijf die datum alvast in uw 
agenda.  Wij hopen u dan opnieuw te mogen verwelkomen. 
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