
BIJLAGE Subsidie voor projecten Oost-Europa met draagvlak in Oost-Vlaanderen  

1. NONA vzw “HERO Extended” (Roemenië) 

NoNamechild (NONA) krijgt sinds 2004 financiële ondersteuning voor haar onderwijsproject in het 

kinderziekenhuis MS Curie in Boekarest. Een team van leerkrachten zorgt daar al enkele jaren 

voor ziekenhuisonderwijs in het Educatief Centrum Sfânta Faustina.  

In 2018 wordt ingezet op vorming voor leerkrachten. Via installatie van digitale communicatie 

wordt afstandsonderwijs mogelijk. De leerkrachten krijgen vorming om deze nieuwe technologieën 

te gebruiken. Ook de psychosociale begeleiding wordt verder ontwikkeld.  

2. Bouwgroep Ontwikkeling Aalst: Gemeenschapshuis en vormingscentrum 

Hosszúhetény (Hongarije) 

In 2018 zal Bougroep Ontwikkeling Aalst een bestaand gebouw in het dorpje Hosszúhetény 

renoveren. Dit gebouw dient als vormingscentrum en gemeenschapshuis. Het project is een 

samenwerking tussen drie lokale partnerorganisaties die door de inwoners zelf zijn opgericht en 

die speciale aandacht hebben voor duurzaamheid. 

Het gerenoveerde gebouw wordt gebruikt door drie organisaties voor: naschoolse opvang, 

organisatie van crea activiteiten, yoga- en danslessen, lezingen en als opslagruimte voor de lokale 

scoutsgroep.  

3. Een dorp voor een dorp Kruibeke – Moldovita: 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 maakte er een sociaal centrum van. De voorbije jaren werd er 

ook een medische afdeling aan toegevoegd.  

In 2018 is de uitbouw van thuiszorg een prioriteit. Er wordt een uitleendienst van medische 

materialen zoals krukken, rolstoelen… georganiseerd. Daarnaast ondersteunt men leerlingen met 

beperkte financiële middelen om hun studies aan te vatten.  

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. 

In 2018 voorziet men de afwerking van het sociaal medisch centrum voor een tandarts en een 

kinesitherapeut. Er komt ook een uitleendienst voor medische materialen. 

5. Blijdorp vzw: inrichting tuin en opleiding medewerkers Blijdorp 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 richt men de tuin in, en zet men in op opleiding en vorming van medewerkers. 

 



6. Corfoo vzw: sociaal centrum Valea Lupului – Casa Vietii (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 2016 investeerde Corfoo vzw in de uitbouw van een nieuw sociaal centrum in 

Lasi, Roemenië. In dit centrum vangt men jonge moeders en kinderen in nood op. Het centrum 

bevat  24 studio’s voor de opvang van minimaal 40 personen met daarnaast een medisch kabinet, 

een adviesbureau en een ruimte voor sociale activiteiten. In 2018 wordt een was- en 

drooginstallatie ingericht. Ook komt er een klein naaiatelier om de zelfredzaamheid van de 

moeders te vergroten. 

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. Vla-rom renoveert 3 kamers van het 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 dokter, 

verplegers en technici via kijkstages en uitwisselingen. Carnavalshart voor Gabrovo ondersteunt 

dit initiatief van beide ziekenhuis met de aankoop van 35 medische matrassen. De vzw staat ook 

in voor de opvang van de Bulgaarse dokters die stage volgen in Aalst. 

9. The Caravan’s Journal: Nestor’s Journey (Hongarije) 

The Caravan’s Journal is een wereldwijd netwerk van journalisten en creatievelingen, met zetel in 

Gent. Via verhalen vergroten ze het begrip en empathie over de grenzen heen. 

Het project Nestor’s Journey wil een debat rond mensenrechten, persvrijheid en democratische 

waarden op gang brengen en vragen ontlokken bij Oost-Europeanen. Doel is om begrip en 

wederzijds respect te ontwaken. Nestor, een éénmalig magazine over Oost-Europa bundelt 

verhalen die ingaan tegen het dominante narratief. Ook vind je er illustraties van Oost-Europese 

kunstenaars en illustratoren. Het project stimuleert dialoog met Oost-Europeanen in plaats van 

over hen. 

In Budapest zal een reeks laagdrempelige lezingen, debatten en expo’s georganiseerd worden 

over thema’s als mensenrechten, democratie en sociale kwesties. Jonge Hongaarse journalisten 

worden ook ondersteund via workshops. 

10. Roca vzw: opstart jeugdwerk Mercheasa (Roemenië) 

Vzw Roemenië Comité Aalst (Roca) is al jaren actief in een kindertehuis in Rupea en in het 

naburige dorp Homorod. In 2018 zal Roca inzetten 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. 

 


