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Inleiding
In het kader van het project ‘Autisme en Iaşi’ wordt drie tot vier maal per jaar een nieuwsbrief geschreven
voor betrokkenen.
In deze nieuwsbrief worden de activiteiten in het kader van dit project weergegeven van april tot augustus
2010.

Voorbereiding Lesweek 8, november 2010
Binnen het project zijn in totaal acht lesweken gepland.
In november zal het project ‘Autisme en Iaşi’ worden afgesloten met een lesweek en zullen dan ook de
laatste activiteiten in het kader van dit project plaats vinden. Tijdens deze week zijn lesactiviteiten gepland.
Hiervoor is het volgende docententeam samen gesteld:
• Robert de Hoog (fysiotherapeut/ sensorische informatieverwerking, Lunet zorg)
• Anke van Wijk (Autismeconsulent, Lunet zorg)
• Willem de Ruiter (Psycholoog, Esdégé-Reigersdaal)
• Michael van Gelderen (‘ervaringsdeskundige’-man met autisme, Esdégé-Reigersdaal)
• Bert van de Meeberg (Arts Verstandelijk Gehandicapten, Lunet zorg)
Bij de voorbereiding van de lesweek hebben we
besloten, dat het een goed moment is om een
persoon met autisme mee te nemen naar
Roemenië. Op dit moment wordt in Roemenië
aangenomen dat autisme niet voorkomt bij
mensen met een normale intelligentie. We zijn
heel blij dat Michael zijn bijdrage tijdens de
lesweek wil geven door zijn persoonlijke verhaal
over zijn autisme te delen met de Roemenen.
Hoofdactiviteiten in de laatste lesweek zullen
zijn: workshop aan gemengde groepen
professionals en ouders, symposia op de
universiteiten psychologie en de medische
faculteit.
Tijdens een speciale meeting zullen certificaten worden uitgereikt aan de deelnemers van de
cursusweken. Waarschijnlijk zal hierbij ook de Nederlandse ambassade aanwezig zijn. Voor het project is
het van groot belang dat diverse partijen de betrokkenheid bij dit project laten blijken.
Omdat er diverse parallelprogramma’s in het programma staan, zullen naast de vaste vertaalster van het
project, Inga Smelik (stichting Ancora Salvarii), andere vertalers worden gezocht. De Roemeense tolken
waarmee wij eerder hebben gewerkt (Anna Ivaciuc en Delia Mindricel) zijn helaas niet in de gelegenheid in
november een bijdrage te leveren (beiden zijn oud-studenten Nederlands aan de universiteit in Boekarest).
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Daarnaast zullen er met diverse betrokkenen contacten zijn. Onder andere met de uitgever over het
volgende boek/informatiemateriaal. Met vertegenwoordigers uit Nederland (Stichting ZZG en Fontys OSO)
en Roemenië zal er een meeting zijn om de mogelijkheden van een vervolgtraject te concretiseren.
De algemene organisatie van de afsluitende activiteiten zal in handen liggen van
Antoinette Smits. Daarnaast zullen de lesactiviteiten worden verzorgd vanuit
dagcentrum Sf Andrei en deze worden organisatorisch ondersteund door Teodora
Racoveanu en Dr. Ciobanu.
Het maken van een informatie DVD over autisme is in verband met de complexe regelgeving uitgesteld.
Inmiddels heeft de oudervereniging in Iaşi het idee omarmd en zijn er plannen om alsnog in de toekomst
een DVD te gaan ontwikkeling. Hopelijk zijn we 2011 in staat met de ontwikkeling en productie te
beginnen.

Samenwerking met de Universiteiten
Faculteit psychologie
Vanaf 2008 werken we binnen dit project samen met de faculteit
Psychologie van de universiteit van Iaşi en Fontys Hogescholen,
afdeling Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO).
Tijdens de jubileumactiviteiten ter gelegenheid van het
150 jarig bestaan van de faculteit psychologie zal vanuit het
project een bijdrage worden geleverd. Theo Peeters zal een lezing
verzorgen op 24 september. Op 25 september zal Theo als
moderator een voordracht van Marc S en Jane begeleiden. Marc
is een man met autisme en Jane is zijn partner. Wij zijn heel blij
dat deze mensen belangeloos hun bijdrage willen leveren. Het zal
de eerste keer zijn dat in Iaşi in het openbaar door iemand met autisme wordt gesproken. Wij denken dat
het een goed moment is om in Roemenië te laten weten dat autisme geen ziekte is en dat het voorkomt bij
alle ontwikkelingsniveaus.
Samen met de universiteit wordt het symposium tijdens de lesweek van november voorbereid.
De universiteit wil ook betrokken zijn bij een mogelijk vervolgtraject rond autismedeskundigheid.

Medische faculteit
In maart 2010 is voor de eerste keer een minisymposium georganiseerd bij de
faculteit geneeskunde en farmacie. Professor Vasile Astărăstoae, rector van de
faculteit en voorzitter van de Roemeense artsenvereniging, was initiator van deze
activiteit.
Met de interesse van de medische wereld voor autisme zijn we erg blij. Achter de schermen wordt
nagedacht over de mogelijkheden van het invoegen van modules over autisme in de diverse specialisten
opleidingen van de medische faculteit.
In november zal er binnen de medische faculteit een minisymposium vanuit dit project worden verzorgd.

Literatuurvertaling
Op dit moment zijn we in onderhandeling met uitgever Polirom over het uitgeven van een volgend boek.
Het gaat hierbij om het boek ‘Mama is dit een mens of een beest’ van Hilde De Clercq of ‘Denk en Doe’
van Steven Degriek.
Door de financiële crisis heeft de uitgever de besluitvorming rond een volgend boek over autisme
uitgesteld. Op dit moment wordt verkend of er nog mogelijkheden zijn om het project in november met een
tweede boek af te sluiten.
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Netwerk in Roemenië
Oudervereniging
De oudervereniging is de afgelopen maanden actief betrokken gebleven bij de verdere ontwikkelingen
rond autismedeskundigheid in Iaşi. De oudervereniging ondersteunt alle initiatieven. We onderzoeken
vanuit het project of we kunnen bijdragen aan meer samenwerking tussen de verschillende
ouderverenigingen in Roemenië. Samen werken maakt het een sterke kracht om politieke ontwikkelingen
te kunnen bewerkstelligen.
In de lesweek van november wordt een studiemiddag in Boekarest georganiseerd in samenwerking met
verschillende ouderverenigingen.

Ambassade
Onlangs heeft HE mw. Tanya van Gool een aantal dagcentra, dat betrokken is bij dit project, bezocht. De
ambassadeur van Nederland, HE mw. Tanya van Gool en de ambassadeur van Roemenië ZE dhr. Calin
Fabian zijn uitgenodigd voor de afsluitende activiteiten in november 2010.

Faculteit Nederlands
Tijdens het bezoek aan Boekarest 4-6 november zal waarschijnlijk weer een contact met de faculteit
Nederlands gepland worden.

Netwerk in Nederland / overige activiteiten
Rond dit project is er contact met de Nederlandse Vereniging voor Autisme
(NVA). De NVA stelt in overleg materialen en kennis ter beschikking in het
kader van dit project. De stichting ZZG waardeert deze toegankelijke
samenwerking heel erg. De mogelijkheden van samenwerking van de verschillende ouderverenigingen in
Roemenië zijn verder besproken en hebben geleid tot een eerste idee voor een activiteit in November.

Voortgang
Dit project heeft de aandacht voor autisme bij velen in Iaşi doen groeien. Niet alleen de actieve
betrokkenheid van de contactpersonen (Dr Ciobanu, Teodora, Antoinette, Inga), maar zeker ook de
medewerking van de kinderbescherming, de initiatieven van de oudervereniging, de inzet van de
universiteiten en anderen zijn daarvan mooie resultaten. Alle betrokken partijen geven aan dat zij niet alle
activiteiten willen afsluiten in november, maar dat het nodig is een vervolg te ontwikkelen. De Roemenen
zelf beraden zich nu op waar de behoefte ligt, hoe een vervolg vorm zou moeten krijgen, wat men
verwacht van de inzet van Nederlandse expertise.
Dhr. Arie Bijl (agentschap.nl) heeft op 5 juni de
Nederlandse expertise rond en subsidiemogelijkheden
besproken met de verschillende partners in Iaşi. In dit
kader is vanuit dit project een discussiestuk opgesteld
om de korte en langere termijn doelen al enige richting
te geven. De afgelopen maanden zijn diverse
mogelijkheden verkend. Momenteel werken we aan een
plan dat een tussenstap zal zijn om in de toekomst toe
te kunnen groeien naar een volwaardige
Masteropleiding Autisme.
De vraagstelling vanuit Roemenië ‘het verzoek om
Nederlandse expertise en financiële ondersteuning om
het plan te kunnen realiseren’ is in augustus naar
stichting ZZG en Fontys OSO gestuurd.
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Financiën
De afgelopen maanden zijn er diverse sponsorbedragen toegekend aan dit project.
Het Nederlands kampioenschap handmelken (Best, Noord-Brabant) heeft het project ‘autisme en
Roemenië’ voor dit jaar uitgekozen voor financiële ondersteuning. Om het project te presenteren zullen
docenten in het weekend van 17-19 september aanstaande aanwezig zijn bij de diverse activiteiten in
Best. Op 25 september zal er, eveneens in Best, een rommelmarkt worden gehouden door de
Protestantse gemeente Best-Oirschot en de Beerzen. De opbrengst van deze activiteit komt ook ten
goede van de deskundigheidsbevordering rond autisme in Roemenië. Hiermee kunnen we het project
goed afsluiten en is er enige reserve voor mogelijk verkennende activiteiten in 2011.
Tijdens de Archicom zeildag in juni jongsleden is het plan ontstaan om in 2011 een zeilactiviteit met
Nederlands/Roemeense ondernemers te organiseren in het teken van sponsoring van de projecten rond
deskundigheidsbevordering van autisme.
De afgelopen jaren is het deskundigheidsbevorderingproject geheel gerealiseerd uit sponsorgelden.

KLG Europe is hoofdsponsor van dit project.

Ook Archicom en E. van Wijk transport zijn sponsoren van het project. Daarnaast zijn er andere
partijen die financiële ondersteuning geven aan het project.

Het project wordt voor sponsoring aanbevolen door de ambassadeur van Roemenië
Dhr.C. Fabian, het ondernemersnetwerk Dutch Romanian Network en tennisser Paul Haarhuis.

ZE Calin Fabian

Paul Haarhuis

De volgende nieuwsbrief zal eind 2010 verschijnen.
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