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Inleiding
In het kader van het project ‘Autisme en Iaşi’ wordt periodiek een nieuwsbrief
geschreven voor betrokkenen. Diverse activiteiten in het kader van dit project worden
puntsgewijs weergegeven.

Stuurgroep
In de periode april –juli 12008 heeft de stuurgroep twee bijeenkomsten gehad waarin
de voortgang van het project is besproken. Belangrijkste onderwerpen waren de
organisatie van de cursusweek in mei, de financiering van het project en de
startconferentie in november 2008.
De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiger vanuit het bestuur van stichting
ZZG (R. Spooren), directie van Fontys OSO (W. de Jong) en projectleiding (A. van
Wijk).
Op 14 mei is er een
samenwerkingsovereenkomst getekend tussen
stichting Lunetzorg en stichting ZZG. Tijdens de
bijeenkomst is een presentatie van het project
‘autisme in Iaşi’ gegeven. De drie
stuurgroepleden waren aanwezig. Daarnaast ook
de hoofdsponsor KLG de heer K. Kuijken, de
honorair consul B. Jager, de ambassadeur van
Roemenië C. Fabian en zijn vrouw.
14 mei bijeenkomst tekening samenwerkingsovereenkomst

Educatietraject
Lesweek 2, mei 2008
Binnen het project zijn totaal 7 lesweken gepland. In het voorjaar hebben de
docenten diverse contacten gehad om lesweken voor te bereiden. In april en mei is
de lesstof vastgesteld en vertaald.
Op 17 mei zijn drie docenten naar Roemenie gereisd voor de tweede lesweek.
•
•
•

Willem de Ruiter (Gedragskundige van EsdegeReigersdaal Noord Holland)
Anke van Wijk (Autismeconsulent, Lunet zorg NoordBrabant)
Bert van de Meeberg (Arts Verstandelijk
Gehandicapten, Lunet zorg Noord Brabant)
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Er zijn 4 cursusdagen geweest met totaal 199 deelnemers.
De lessen zijn gegeven aan dezelfde drie doelgroepen als tijdens de eerste lesweek
in 2007: professionals, ouders en werkers. De theoretische basiskennis is tijdens
deze week omgezet naar casussen die de cursisten
zelf hebben ingebracht. Rondom de casus is voor
aanvang van de cursus huiswerk gemaakt die
tijdens de cursus verder is uitgewerkt. Tijdens de
laatste dag zijn 4 casussen gepresenteerd aan de
cursusgroep aan de hand van videomateriaal. Deze
interactieve werkvorm had een positief effect op de
cursisten.
Alle cursusdagen is Inga Smelik onze tolk geweest.
Mw G. Ciobanu, Directeur van Dagcentrum Sf Andrei deelt de deelname certificaten uit.

Werkbezoeken
Naast de lesdagen zijn er werkbezoeken gebracht aan 8 verschillende voorzieningen
voor kinderen met een verstandelijke beperking in Iaşi. Er zijn dagcentra en
residentiële voorzieningen bezocht, staatsinstellingen en particuliere initiatieven.
Daarnaast ook de school voor speciaal onderwijs. Enkele werkbezoeken richtten zich
op kennismaking, andere op coaching on the job.
Netwerk in Iaşi
Een tweede doel van het bezoek aan Iaşi is het
ontwikkelen van een netwerk.
In dat kader zijn gesprekken geweest met de directeur
van de kinderbescherming (P. Penciuc) en enkele
andere medewerkers. Daarnaast is op 21 mei een
bezoek gebracht aan de universiteit, faculteit
psychologie. Daar hebben we gesproken met twee
professoren Alois Ghergut en Ion Dafinoiu.
Er zijn plannen gemaakt om gezamenlijk een congres Anke van Wijk in gesprek met Ion Dafinoiu
te organiseren in tijdens de lesweek in november 2008.
De universiteit is erg geïnteresseerd in de Nederlandse manier van onderwijs geven.
Zij gaven zelf aan vooral theoretisch sterk te zijn en hopen van Nederland meer over
autisme te leren. Hierbij kunnen zij gebruik maken van de Europees geaccrediteerde
leerroute autisme van Fontys Hogescholen OSO.

Op bezoek bij ouders: Christina Nichita

en Sederick
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Vanuit de oudercursus is contact ontstaan met ouders van twee kinderen met
autisme. De docenten zijn bij beide ouders op huisbezoek gegaan. Mw Nichita is een
bekend Roemeens modeontwerpster met een grote betrokkenheid bij haar zoon met
autisme. Wij hebben haar gevraagd een lezing over haar ervaringen als ouder te
geven tijdens het congres in november. Ze vond het een interessant voorstel.
Op 23 mei heeft een kennismakingsgesprek met de kinderpsychiaters plaats
gevonden in het psychiatrisch ziekenhuis in Iaşi. De kinderpsychiaters waren erg
geïnteresseerd in ons project en willen graag betrokken blijven bij de verdere
ontwikkelingen.
Werkbezoek aan Nederland
In de week van 6 oktober vindt er een werkbezoek plaats van 7 Roemeense
professionals. Criteria voor de selectie van deelnemers zijn als volgt geformuleerd:
• Medewerkers uit diverse organisaties in Iaşi
• Medewerkers vanuit diverse disciplines
• Medewerkers die direct binnen hun werksituatie werken met kinderen met
autisme
• Medewerkers die zich gedurende dit project zich willen verbinden aan dit
project (dus de gehele drie jaar zullen doorlopen)
Een eerste aanzet van het programma is gemaakt en zal worden
afgestemd met alle betrokkenen. De Roemeense professionals waren
van plan om met de bus te komen. De sponsor Archicom heeft de
kosten van de vliegreis voor haar rekening genomen.
Daarnaast is er een aanbod van schoolmeubilair voor Roemenië.
Vanuit de bij dit project betrokken organisaties in Iaşi is
aangegeven dat het meubilair erg welkom is. Momenteel wordt
gekeken hoe en of het materiaal getransporteerd kan worden.
Hierbij is KLG betrokken.
Als het mogelijk blijkt te zijn wordt het meubilair op 10 oktober gezamenlijk met de
Roemeense professionals geladen.
Derde lesweek november 2008
De voorbereidingen van de derde lesweek zijn gestart. Aankomst in Roemenie zal
zijn op 8 en vertrek op 15 november.
Tijdens deze week zal een internationaal congres plaats vinden op de universiteit,
faculteit psychologie. Zowel het congres als de lesweek zullen de komende maanden
verder worden voorbereid.
Literatuurvertaling
Er zijn twee boeken uitgezocht voor vertaling. Er is contact gelegd met de uitgeverij
over de mogelijkheden voor vertaling en uitgeven. Momenteel wordt via de
Roemeense ambassadeur en de universiteit contact gelegd met een uitgever.
Nadere ontwikkelingen zullen de komende maanden volgen.

PR en Netwerk
Anke heeft vierde bijeenkomst DutchRomanianNetwork op 28 mei
08 in Kinderdijk bijgewoond. Hierbij zijn contacten diverse gelegd
die de komende periode verder verkend gaan worden.
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De Roemeense ambassadeur ZE Calin Fabian en zijn vrouw Mw M. Fabian zijn
betrokken bij het project en ondersteunen het van harte. Er worden
intensieve contacten met hen onderhouden. Zij zijn bij het tekenen van de
samenwerkingsovereenkomst tussen Lunetzorg en stichting ZZG
op14 mei aanwezig geweest. Op 3 juli hebben de docenten van het
project een etentje in de residentie van de ambassade gehad. De
ambassadeur wil het project, daar waar mogelijk, vanuit zijn functie ondersteunen.
De contacten zullen onderhouden worden.
Er zijn diverse artikelen gepubliceerd in onder andere ;
 Roemenië Magazine (tijdschrift voor geïnteresseerden in Roemenië); in de 5e
editie
 Lunet magazine
 Digitale nieuwsbrief: Timpori Noi
Daarnaast zijn contacten met diverse tijdschriften rondom publicatie.
De website is verder ontwikkeld en van domeineigenaar veranderd. In de maanden
juli/augustus zal de site geactualiseerd worden.
Vanuit de publicaties en de contacten zijn er ook andere contacten ontstaan oa met
een stichting uit Limburg die een donatie wil doen voor een ziekenhuis in Iaşi. Wij zijn
gevraagd hierover informatie in te winnen bij onze
contacten in Iaşi.
Daarnaast is er contact met een internationale
organisatie van huisartsen die in de week van 19 mei
een lesweek hebben in Iaşi. Er is afgesproken nader
contact te hebben en te bekijken hoe we van elkaars
aanwezigheid/contacten/kennis gebruik kunnen maken.
Gezamenlijk buffet met Nederlandse en Roemeense huisartsen

Financiën
subsidie
Dit project komt tot stand komt mede door ondersteuning van het

sponsorwerving
KLG europe is hoofdsponsor van dit project.
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Ook Archicom en E. van Wijk transport hebben het project gesponsord.




CCA containers hebben interesse in sponsoring van het project mede omdat
zij een bedrijf in Iasi hebben. De directie wil graag een werkbezoek brengen
aan voorzieningen in Iasi. In dit kader heb ik de directie in contact gebracht
met de contactpersonen in Iasi. Er is nog geen werkbezoek gepland. Anke
onderhoudt hierin de contacten met CCA.
Met diverse andere ondernemers zijn contacten in het kader van sponsoring.

.

Planning juli 08 – okt 08
Komende periode zal in het teken staan van het organiseren van het werkbezoek in
oktober en de tweede lesweek met startsymposium in november 2008.
Onderstaand een opsomming van een aantal activiteiten:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Verdere activiteiten rondom sponsorwerving
Activiteiten in het kader van PR: artikelen, website etc
Stuurgroep 3e bijeenkomst 2 september
Uitwerking werkbezoek oktober 2008
Uitwerking programma ten behoeve van lesweek november 08
Organisatie internationaal congres op 13 november 08
Vertaling van lesmateriaal voor lesweek november 08
Verdere uitvoering rondom boekvertaling
Algemene voortgang.

De volgende nieuwsbrief zal in het najaar verschijnen.
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