
De afgelopen jaren heeft ZZG in Iasi verschillende projecten bij diverse instellingen kunnen steunen. Dit, onder 
meer dankzij de onmisbare financiële steun van kleinere en grotere sponsors!

Het bestuur ontvangt jaarlijks vele aanvragen voor ondersteuning. Steeds moeten er keuzes worden gemaakt. 
Waar maar enigszins mogelijk hebben we ons gericht op projecten die een aftrap vormen voor een nieuwe 
ontwikkeling. En die vervolgens door de mensen in Iasi zelfstandig kunnen worden voortgezet.

Hier volgt een overzicht van projecten in Roemenië die we over de jaren 2011, 2012 en 2013 hebben gesteund:

 

Verstrekte subsidie 2013:

 

Sf. Andrei, Iasi, Roemenië:                                                       

Studiekosten voor het opleiden van 1 medewerker                                     

Short trips for children with disabilities from families vier trips                     

Educational lessons                                                                                               

Brillen                                                                                                  

 

Galata, Iasi, Roemenië:                                             

Tailorshop                                                                                                               

Little Chef: keukenmaterialen                                                                             

Keukenproject jongeren                                                                  

Muziekinstrumenten                                                                        

Handenarbeid materialen                                                                  

 

Ion Holban Center, Iasi, Roemenië:                                                     

Sportveld                                                                                                               

Werkplaats creatieve activiteiten                                                                       

 Verstrekte subsidie 2012:

 Sf. Andrei, Iasi, Roemenië:                                                     

School for recovery pedagogues, acht personen

Short trips for children with disabilities from families, vier trips     

Training careworkers                                  

 

Galata, Iasi, Roemenië:                                             

Work and learn

Toy library                                                                                              

 

Dagcenter Galata, Iasi, Roemenië:                                                  

The pantry of Galata Hill                                                                      

 

Ion Holban Center, Iasi, Roemenië:                                                    

Tailershop project                                                                                

Verstrekte subsidie 2011:

 ARS, Iasi, Roemenië:



Medische consulten en brillen voor vijf jongeren                  

Vijftien stoelen                                                                                  

 

Sterjarul, Iasi, Roemenië:

Renoveren tuin dagcentrum

                                               

Galata, Iasi, Roemenië:

Opstart creatieve therapie ruimte/ materialen                

 

Sf. Andrei, Iasi, Roemenië:

Excursies en bezoeken voor kinderen  

 Deze projecten betreffen vaak thema’s die voor ons in Nederland als vanzelfsprekend worden gezien. Maar in 
Roemenië is het nu eenmaal zo dat vaak financiële middelen én kennis ontbreken om voor mensen met een 
verstandelijke beperking meer te kunnen doen dan opvang alleen.

Ook heeft ZZG de afgelopen jaren voor meer dan honderd betrokkenen een cursus georganiseerd over het 
thema autisme. Voor onder meer gedragsdeskundigen, artsen en paramedici. Daarna is heeft een twintigtal 
deskundigen een Train-The-Trainer traject plaatsgevonden. Deze mensen zullen de kennis onder anderen 
binnen Iasi en omgeving verspreiden. Dat vindt nu plaats. Er zullen ter plaatse workshops worden 
georganiseerd om bijvoorbeeld groepsbegeleiders bij te scholen. Daarnaast zal er naartoe worden gewerkt om 
dit thema in officiële scholingstrajecten onder te brengen. Zodoende willen we de investeringen maximaal effect 
geven.

Naast financiële ondersteuning bieden we ook materiele ondersteuning en geven we adviezen voor inspectie, 
directies en professionals ter plaatse.

In Iasi is Antoinette Smits van de stichting SDR onze contactpersoon voor alle bovengenoemde projecten. Op 
grond van een samenwerkingsovereenkomst vertegenwoordigd Antoinette in Iasi stichting ZZG al sinds 2006.


