Betreft:

nieuwsbrief december 2007 – maart 2008
Project: autisme in Iaşi, Roemenië

Looptijd:
Opdrachtgever:
Door:
Datum:

2008 - 2010 (2007 oriëntatie- en opstartfase)
stichting ZZG –grenzenloze zorgAnke van Wijk (contactpersoon)
maart 2008

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
Op 15 januari 2008 heeft de eerste
bijeenkomst stuurgroepplaats gevonden.
De stuurgroep bestaat uit een
vertegenwoordiger vanuit het bestuur van
stichting ZZG (R. Spooren), directie van
Fontys OSO (W. de Jong) en
contactpersoon (A. van Wijk)) In deze
vergadering hebben zij een
taak/verantwoordelijkheidsverdeling
gemaakt, vergaderfrequentie vastgesteld,
financiën doorgesproken en de voortgang
van het project bekeken.

Educatietraject
Selectie van docenten heeft plaats gevonden. Er zullen drie docenten worden
afgevaardigd naar Roemenie:
- Willem de Ruiter (Gedragskundige van Esdege-Reigersdaal Noord Holland)
- Bert van de Meeberg (Arts Verstandelijk Gehandicapten)
- Anke van Wijk (Autismeconsulent)
In februari en maart hebben de docenten diverse contacten gehad om lesweken voor
te bereiden. De kaders, van de lesweek, hebben hierdoor vorm gekregen.
In het kader van samenstelling lespakket is er een eerste contact geweest met een
docent van Fontys OSO (M. de Bruin). Zij zal meedenken in de ontwikkeling van het
lesmateriaal en in de toekomst mogelijk als docent optreden.
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Voorlopige jaarplanning
 Week 19 mei eerste lesweek is gepland en vliegtickets zijn geboekt
 Week 6 september, werkbezoek vanuit Roemenie
 Week november tweede lesweek
De contacten met de contactpersoon in Iaşi (A. Smits) zijn voortgezet. Antoinette
heeft de grote lijnen van het project door gecommuniceerd met betrokken
organisaties. In maart is Antoinette in Nederland geweest. Er waren plannen voor
een ontmoeting maar door privé-omstandigheden van Antoinette is dat niet gelukt.
Daarnaast is een Roemeense contactpersoon (van Sf Andrei) ingezet in het kader
van continuïteit. Hiermee worden inhoudelijke en organisatorische onderwerpen
uitgewisseld. Vanuit Roemeense professionals zijn specifieke thema’s aangegeven
ten behoeve van de lesweek in mei 08.
Met tolk (I. Smelik) is contact geweest zij heeft toegezegd weer te willen meedraaien
in de functie als tolk in de cursusweek van 19 mei
Eerste oriëntatie rondom boekvertaling heeft plaats gevonden. Op korte termijn
zullen verdere stappen ondernomen worden.

PR en Netwerk
Op 26 januari hebben Bert en Anke de
Roemeense stichtingen dag in Vianen
bezocht. Hier werd door de Honorair
Consul in zijn openingstoespraak
specifieke het project autisme in Iasi
genoemd. Tijdens deze dag was de
gelegenheid een informatiestand in te
richten en mensen te spreken over het
project.
Ten behoeve van promotie is een informatie flyer gemaakt en laten drukken.
Er was volop belangstelling voor ons project.
De Roemeense ambassadeur ZE Calin Fabian was geïnteresseerd in het project
mede omdat dit het enige project was (op de stichtingen dag) waarin
gezondheidszorg en onderwijs gecombineerd werden. Naast financiële
investeringen, logistiek, ondernemers vindt de ambassadeur het van groot belang dat
er ook aandacht is voor kwaliteit van gezondheidszorg en onderwijs.
De vrouw van Calin Fabian, Mihaela, is logopedist/psycholoog en was werkzaam in
een diagnostisch centrum in Boekarest. Daar zag zij veel kinderen met autisme. Zij
heeft ook veel interesse in de gezondheidszorg in Nederland. Via haar man zijn we
met elkaar in contact gekomen en heeft op 20 februari een werkbezoek gebracht aan
diverse locaties van Lunet zorg. Bert en Anke hebben haar begeleid tijdens het
werkbezoek. Het werkbezoek is afgesloten met een etentje waarbij Rik aansloot en
er verder verkend over hoe zij ons kan ondersteunen in het project autisme en Iasi.
Er is afgesproken dat we contact blijven onderhouden. We zijn uitgenodigd voor een
bezoek aan de ambassade.
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1. Anke in gesprek met ZE C. Fabian en HC B. Jager tijdens de stichingen dag
2. Mihaela Fabian (vrouw van de ambassadeur) op werkbezoek bij Lunet zorg met Ellis
Westerlink (dagbesteding de 8baan)

Op 13 maart heeft Miheala Fabian een bezoek gebracht aan het Hoofdkwartier. Dit is
een expositie over autisme. Deze was voor twee weken in Eindhoven. Er was een
audiovisuele ervaring die ten behoeve van haar bezoek in het Engels is gedraaid. De
voorzitter van het Samenwerkingsverband Autisme (SVA), Marjolijn Weijmans, was
ter gelegenheid van het bezoek van Mihaela ook speciaal naar de expositie
gekomen. Er is onderling informatie uitgewisseld.
Mihaela was erg enthousiast over de wijze waarop we in Nederland aandacht geven
aan de doelgroep mensen met autisme. Ze wil graag meewerken om de Nederlandse
expertise ook voor Roemenie beschikbaar te maken.

Bert van de Meeberg, Mihaela Fabian en Marjolijn Weijmans (voorzitter SVA) in het hoofdkwartier

3

Anke heeft derde bijeenkomst DutchRomanianNetwork 21 februari 08 bijgewoond.
Hierbij zijn contacten (met het ministerie van BUZA en diverse ondernemers) gelegd
die de komende periode verder verkend gaan worden.
Er zijn diverse artikelen aangeleverd en al deels gepubliceerd in onder andere ;
 Roemenië Magazine (tijdschrift voor geïnteresseerden in Roemenië); in de 4e
editie is een artikel over het project geplaatst en in de 6e editie komt weer
informatie
 Lunet magazine en Digitale nieuwsbrief: Timpori Noi
Daarnaast heeft de verdere ontwikkeling van de vulling van de website aandacht
gekregen.
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 Iasi. Wij zijn
gevraagd hierover informatie in te winnen bij onze contacten in Iasi. Daarnaast is er
contact met een internationale organisatie van huisartsen die in de week van 19 mei
een lesweek hebben in Iasi. Er is afgesproken nader contact te hebben en te
bekijken hoe we van elkaars aanwezigheid/contacten/kennis gebruik kunnen maken.

Financiën
subsidie
De eerste NCDO / Matra subsidieaanvraag is afgewezen in januari 08. Er is contact
geweest met het NCDO. Op basis daarvan is een aanpassing van de
subsidieaanvraag gedaan. Deze is opnieuw ingediend. Op 31 januari kwam het
bericht dat de subsidie is toegewezen met een maximum subsidiebedrag van
€15.000,00 voor 2008. Nu kan dus gezegd worden dat dit project tot stand komt
mede door ondersteuning van het

Aanvankelijk bevatte het projectplan een werkbezoek van Roemeense professionals
in 2009. Er is in december een verzoek vanuit Roemenie gekomen voor een
werkbezoek naar Nederland in 2008. Door toekenning van de NCDO/Martra-subsidie
is dat mogelijk en zal het begin oktober plaats vinden.

sponsorwerving
KLG europe hebben een toezegging voor een
sponsorbedrag voor 2007 en 2008. Daarnaast de intentie
om gedurende het project nogmaals een sponsor bedrag
beschikbaar te stellen. Hiermee willen zij 10% van de
totale begroting voor hun rekening nemen.
Tevens Heeft de directie van KLG uitgesproken te willen ondersteunen in mogelijke
andere diensten als transport van middelen, contacten in de drukkerswereld en
financiële ondersteuning van eventueel specifieke activiteiten.



Uitgever Boer heeft een bedrag overgemaakt ten behoeve van het project.
Daarnaast hebben zij uitgesproken te willen meewerken bij de vertaling van
literatuur
CCA containers hebben interesse in sponsoring van het project mede omdat
zij een bedrijf in Iasi hebben. De directie wil graag een werkbezoek brengen
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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. Nu wordt
uitgegaan van een werkbezoek tijdens de cursusweek in Mei. Anke
onderhoudt hierin de contacten met CCA.




van Wijk transport heeft een donatie gedaan en de uitspraak dat zij aan zullen
vullen bij een eventueel begrotingstekort
ABS ICT bedrijf heeft een donatie voor het project gedaan.
Diverse contacten lopen nog en krijgen naar verwachting in de loop van 2008
een concreet vervolg.

Vanuit het algemene banknummer van stichting ZZG zal een los account worden
aangemaakt om de financiële stroom rondom het project autisme in Iasi inzichtelijk te
houden.

Planning april 08 – juni 08
Er is al veel werk verricht en er gaat nog veelgebeuren. Onderstaand een
opsomming van een aantal activiteiten:
o Verdere activiteiten rondom sponsorwerving
o Activiteiten in het kader van PR: artikelen, website etc
o Overleg met deskundige over mogelijke vertaling onderzoeksmateriaal 31
maart ’08 (R. Verpoorten en Anke)
o Stuurgroep 2e bijeenkomst 1 april
o Bespreking lesmateriaal (Marianne en Anke) 1 april
o Kennismaking docenten (Willem, Bert, Anke) 9 april
o Uitwerking lesprogramma tbv lesweek mei 08
o Vertaling van lesmateriaal voor lesweek mei 08
o Verdere oriëntatie rondom boekvertaling
o Presentatie over het project tijdens bijeenkomst van stichting ZZG en Lunet
zorg op 14 mei
o Netwerkvorming in Iasi, Universiteit en politiek
o Voorbereiding officiële start van het project najaar 2008
o Voorbereiding werkbezoek Roemenie naar Nederland september 2008
o Algemene voortgang.

De volgende nieuwsbrief zal in de zomer verschijnen.
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