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Bijlage: subsidie voor projecten Oost-Europa met draagvlak in Oost-Vlaanderen 

1. NONA vzw met ‘HERO P3’ uit De Pinte  
 
De vzw NoNamechild (NONA) krijgt sinds 2004 financiële ondersteuning voor haar onderwijsproject 
in het kinderhospitaal MS Curie in Boekarest. Een team van leerkrachten verzorgt er sinds enkele 
jaren ziekenhuisonderwijs voor de patiënten van het kinderziekenhuis. Er zijn al belangrijke stappen 
gezet op orthopedagogisch-didactisch vlak, onder andere via uitwisselingsbezoeken in Oost-
Vlaanderen.  
 
NONA ontvangt in 2019 een subsidie van 10 000 EUR voor het project HERO P3. In dit project wil 
de organisatie, naast onderwijs, ook inzetten op psychologische ondersteuning via creatieve 
therapie, palliatieve begeleiding en professionalisering van het ziekenhuisonderwijs. Hiervoor werft 
de organisatie een ergotherapeut aan en bouwt men aan de infrastructuur voor creatieve therapie.  
 

2. Bouwgroep Ontwikkeling Aalst uit Aalst: Gemeenschapshuis en vormingscentrum 
Hosszúhetény (Hongarije) 

 
Bouwgroep Ontwikkeling Aalst vraagt sinds 2018 ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen 
voor de uitbouw van een gemeenschapshuis en vormingscentrum in het dorpje Hosszúhetény. Het 
project renoveerde een bestaand gebouw, met aandacht voor duurzaamheid. Op dit moment wordt 
het centrum gebruikt voor crea activiteiten, voor- en naschoolse opvang, als schooltje voor kinderen 
met bijzondere leerzorgen, ter ondersteuning van gezinnen (vormingswerk) en jeugdwerk (lokale 
scoutsgroep). Het is een vernieuwd initiatief, dat momenteel draait dankzij private en lokale 
overheidsfinanciering en de inzet van vrijwilligers en ouders. Een traject voor formele erkenning en 
financiering is opgestart.  
 
Dit project ontvangt ook 10 000 EUR subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen in 2019 voor 
verdere renovatie van de keuken, polyvalente zaal en 2 scoutslokalen. De bouwkampen zijn gericht 
naar leerlingen uit het technische en beroepsonderwijs, een moeilijk te bereiken groep. Het project 
wordt gedragen door lokale organisaties in samenwerking met Oost-Vlaamse jongeren uit het 
technisch-beroepsonderwijs.  

3. Dorp voor een dorp uit Kruibeke: ontwikkelen thuiszorg en ondersteunen studerende 
jeugd Moldovita" (Roemenië)  

 
Al sinds de Roemeense revolutie van 1989 bestaat er een nauwe band tussen Kruibeke en 
Moldovita. De vrijwilligers van ‘Een dorp voor een dorp’ renoveerden een huis dat de gemeente 
Moldovita beschikbaar stelde en maakten er een sociaal centrum van. In 2018 startte Dorp voor een 
Dorp een nieuw project in het sociaal medisch centrum in Moldovita. Dit project voorziet de uitbouw 
van thuiszorg, de bouw en organisatie van een uitleendienst van medische materialen (rolstoelen, 
krukken e.d.) en de ondersteuning van leerlingen met beperkte financiële middelen. 
 
In 2019 ontvangt de organisatie opnieuw 10 000 EUR subsidies voor de financiële steun aan 
studenten om hun studies af te ronden en voor de lonen en opleiding van medewerkers thuiszorg.  
 

4. SOS Macaresti vzw: een leefbaar dorp met een sociaal medisch centrum (Roemenië) 

De vzw SOS Macaresti ontstond vanuit de samenwerking tussen Maldegem en Macaresti. Het 
dorp Macaresti telt 300 woningen en behoort tot de armste regio’s van Roemenië, vlakbij de grens 
met Moldavië. In overleg met de lokale bewoners zet dit project in op een leefbaar dorp en 
gezondheidszorg voor oudere mensen. 
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In 2018 voorzag men de afwerking van het sociaal medisch centrum voor een tandarts en een 
kinesitherapeut. Er kwam  een uitleendienst voor medische materialen, en eerste investeringen in 
een verzorgingshuis. 

In 2019 ontvangt de organisatie 6 500 EUR subsidie voor een bijgebouw aan het verzorgingshuis, 
voor gescheiden verzorging van mannen en vrouwen. Ook zijn er middelen voorzien voor de 
werking van de uitleendienst en vorming van thuiszorgmedewerkers. Een deel van deze kosten 
worden ook gedragen door de gemeente Prisacani. 

 

5. Blijdorp vzw: inrichting tuin en opleiding medewerkers (Roemenië) 

Blijdorp vzw werkt rond voorzieningen voor mensen met een matig tot ernstig verstandelijke en 
eventueel bijkomende sensoriële of motorische handicap en/of een gedragsstoornis. In Roemenië is 
Blijdorp sinds 2002 actief rond deze problematieken. Dit resulteerde in de opstart van een 
dagcentrum voor kinderen en (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking in Suceava. In 
2018 richtte men de tuin in, en zette men in op opleiding en vorming van medewerkers. In 2019 
ontvangt Blijdorp 6 500 EUR subsidie voor de verdere afwerking van de tuin (plaveien, paadjes), 
verdere opleiding medewerkers, aankoop educatief materiaal en herstel loodgieterij in woonunits. 
Zo draagt dit project bij tot kwalitatieve ondersteuning van personen met een beperking in 
Roemenië.  

6. Corfoo vzw: sociaal en medische thuiszorg voor achtergelaten ouderen (Roemenië) 
 
Corfoo vzw werd opgericht in 1994 en was oorspronkelijk actief rond de opvang van weeskinderen. 
In de jaren daarop werd de organisatie ook actief in de zorg voor jonge moeders en kinderen in 
nood. In 2019 ontvangt Corfoo vzw 6 000 EUR subsidie voor een project sociale thuiszorg in een 
afgelegen district in Oltenia in het Zuiden van Roemenië. Deze regio kampt met een sterk 
verouderde en vereenzaamde bevolking zonder basis dienstverlening. Het project speelt in op 
lokale noden voor thuiszorg bij ouderen. Men start met een inventarisatie van de zorgbehoevenden, 
de opleiding van een 15-tal geselecteerde vrijwilligers en de aanschaffing van uitrusting. 
 

7. Vla-rom vzw: zorg voor ouderen te Holod (Roemenië) 
 
De vzw Vla-rom uit Maldegem werkt al 27 jaar in Roemenië, in het district Bihor. Ze focussen op 
straatkinderen en achtergestelde gezinnen in verschillende dorpen. 
Het project ‘zorg voor ouderen’ vindt plaats in Holod, in de regio Dumbrava. Partnerorganisatie 
D.P.G. vangt ouderen op nadat ze geweigerd werden voor opname in de kliniek, vaak omdat ze 
geen verzorging kunnen betalen. In 2018 renoveerde de organisatie  3 kamers in één van de 
opvangtehuizen, wat extra opvang van 32 ouderen mogelijk maakte. In 2019 ontvangt de 
organisatie 3000 EUR subsidie voor de renovatie van het dak, de buitenmuren en de afwerking van 
een ander opvangtehuis. 
 

8. Carnavalshart voor Gabrovo: menswaardig genezen (Bulgarije) 
 

De vzw Carnavalshart voor Gabrovo uit Aalst onderhoudt al meer dan 10 jaar contact met de 
zusterstad Gabrovo. Het project ‘menswaardig genezen’ kadert in een 
samenwerkingsovereenkomst tussen het OLV ziekenhuis Aalst en het Dr. Tota Venkova Hospitaal 
in Gabrovo. Het OLV ziekenhuis geeft al meerdere jaren opleiding aan Bulgaarse dokters, 
verplegers en technici via kijkstages en uitwisselingen. Carnavalshart voor Gabrovo ondersteunde 
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vorig jaar dit initiatief met de aankoop van 35 medische matrassen om zo de kwaliteit van het 
ziekenhuisverblijf van patiënten te verbeteren. Gezien de hoge noden vraagt de organisatie om in 
2019 bijkomend 50 matrassen aan te kopen. Deze matrassen worden verdeeld over de 
gerenoveerde afdelingen. Het project zet in op verbeterde ziekenzorg en ontvangt hiervoor een 
subsidie van 2 900 EUR van de Provincie Oost-Vlaanderen.  

 

9. Mariakerke Helpt Roemenië: Vakantieschool (Roemenië) 
 
Het Effata centrum ligt in een arme wijk in Timisora (Roemenië) en vangt een 20-tal kansarme 
kinderen op. Ze voorzien in naschoolse opvang en begeleiding. Het centrum is er, mede dankzij de  
financiering van onder andere Mariakerke Helpt Roemenië. Het centrum ontvangt via Mariakerke 
Helpt Roemenië een subsidie van de Provincie van 4 000 EUR. Men deze subsidie bouwt men het 
aanbod uit tijdens de schoolvakanties. Men wil de kinderen tijdens de zomerperiode diverse 
vaardigheden aanleren zoals aangepast sociaal gedrag, samenwerking, handvaardigheden, basis 
lichaamszorg, gezond competitief gedrag via sportactiviteiten, zelfwaarde …  
 

10. ROCA: opstart jeugdwerk Mercheasa (Roemenië) 

Vzw Roemenië Comité uit Aalst (Roca) is al jaren actief in een kindertehuis in Rupea en in het 
naburige dorp Homorod. Roca zet in op jeugdwerk in Mercheasa, een arm dorpje waar jongeren 
weinig vrije tijd of entertainment hebben. Ook is er een Roma minderheid die wordt uitgesloten. Het 
project biedt een vrijetijdsaanbod voor tieners en jongeren en scoort sterk op participatie. Kinderen 
en jongeren leren omgaan met andere bevolkingsgroepen, zoals Roma, en bepaalde onderwerpen, 
zoals hygiëne of racisme. Het doel is om de kinderen en jongeren een verantwoordelijkheidszin aan 
te leren. 
 
In 2019 ontvangt ROCA 3 600 EUR subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen voor de 
werkingskosten van de jeugdbeweging, voor de opleiding van jeugdwerkers, de organisatie van een 
ledenfeest voor lokale families én de aankoop van spelmateriaal. Het project draagt bij tot de 
ontplooiing van jongeren in het algemeen en integratie Roma jongeren, maar ook tot mondiale 
solidariteit door uitwisseling met een Oost-Vlaamse jeugdbeweging.  
 


