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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 de nieuwsbrief worden de activiteiten in het kader van dit 
project weergegeven. 
 

Lesweek 5,  juni 2009  
Binnen het project zijn in totaal acht lesweken gepland.  
In juni zijn vijf docenten naar Roemenië gereisd voor de vijfde lesweek: 
 
• Theo Peeters (neurolinguïst en adviseur opleidingcentrum autisme, Antwerpen) 

• Hilde De Clercq (directeur Opleidingscentrum Autisme onderdeel van Fontys) 

• Anke van Wijk (Autismeconsulent, Lunet zorg / NL) 

• Inga Smelik, (project tolk/vertaalster) 

• Trudy Bax (Autismeconsulent, Lunet zorg / NL) 

• Dorothy Duchatelet (psycholoog, docent Fontys / 
België) 

 

 
Thema van de vijfde 
lesweek was samenwerking tussen ouders en professionals. 
Theo startte alle lesgroepen op met zijn verhaal over zijn 
persoonlijke ontwikkeling rondom het kijken naar mensen met 
autisme en zijn visie op de meerwaarde van samenwerking 
tussen ouders en professionals.  

Hilde heeft zeer bevlogen lessen verzorgd vanuit haar 
rol als ouder en professional.  
Ook Carmen, de voorzitter van de oudervereniging 
voor kinderen met autisme in Iaşi, heeft bij elke 
lesgroep het belang van samenwerken kunnen 
toelichten.  
Er zijn in deze lesweek minder cursusdagen geweest, 
omdat de oorspronkelijke opzet was: de professionals 
en de ouders in één groep samen te brengen in het 

kader van het thema van deze lesweek: samenwerking tussen professionals en 
ouders. De cursusdagen zijn door 150 deelnemers bezocht.  

 
De lessen zijn gegeven aan dezelfde drie doelgroepen als tijdens de vorige lesweken: 
professionals, ouders en werkers.  
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Alle lesstof is vooraf vertaald door Inga (stichting Ancora Salvarii). Tijdens de lessen was Inga 
ook weer de onvermoeibare tolk. We kregen de gelegenheid om met alle docenten het project 
van Inga in Strunga te bezoeken. Dit is een project waarbij voor alle inwoners van Strunga en 
omliggende dorpen een speeltuin en sociaal centrum wordt gebouwd.  
 

      
 

Bezoek aan Strunga                Inga  
   

Tijdens de lessen kon gebruik gemaakt worden van de nieuw aangeschafte beamer die door 
een Nederlandse sponsor ter beschikking is gesteld: waarvoor nogmaals dank! 
 

De leslocatie was wederom dagcentrum Sf Andrei waar de docenten en cursisten 
weer heel gastvrij zijn ontvangen. Wij willen Antoinette Smits (stichting SDR),  Dr 
Ciobanu en alle anderen bedanken voor de fantastische organisatie van de 
cursusweek. Zonder al het werk achter de schermen kan de lesweek niet zo 
soepel verlopen!       STICHTING  DOMINIQUE ROEMENIË 

                                                       UN VIITOR MAI BUN 

 
Werkbezoeken aan voorzieningen waren nu gericht op evaluatie  
van de onderzoeken op het gebied van sensorische integratie en communicatie (lesweek 4, 
maart 09). Het is bijzonder om te ervaren hoe actief professionals bezig zijn met de verkregen 
informatie uit voorgaande lesweken.  
 

              
Werk bezoek aan Pascani een voorziening 80 km buiten Iasi; interdisciplinair casuïstiek bespreken  

 

De cursisten krijgen een bijwijs van deelname. De 500 certificaten 
zijn vakkundig geproduceerd en voor het project geleverd door All 
Color in Eersel. 
 
 
 

Samenwerking met de Universiteit 
In november 2008 is een intentieverklaring getekend voor langdurige samenwerking op 
onderwijsgebied tussen de faculteit Psychologie van de universiteit van Iaşi en Universiteit 
Fontys, afdeling OSO.   
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In juni 2009 brachten we een bezoek aan prof. GherguŃ  en 

zijn collega Ovidiu Gavrilovici.  Er was wederom veel 
enthousiasme over samenwerking. Autisme heeft in de 
leerroute Master SEN al een plaats gekregen.  
 
 
In november willen we een grote bijeenkomst organiseren om interfacultair meer aandacht en 
draagvlak voor het onderwerp autisme te verkrijgen. Daarnaast zullen twee dagdelen 
praktische training door ons worden verzorgd voor 25 studenten psychologie (master SEN). 
Verdere inhoudelijke uitwerking zal de komende jaren plaats vinden. De universiteit wil graag 
gebruik blijven maken van de deskundigheid uit België en Nederland. 
  
Daarnaast is er de intentie dat Fontys een bijdrage levert aan het symposium ter gelegenheid 
van het 150-jarig bestaan in september 2010. 
 
Literatuurvertaling      
Het boek dat op initiatief van dit project in de Roemeense taal in november  
dit jaar zal worden uitgegeven is van Theo Peeters; Autisme:  
van begrijpen tot begeleiden. Mevrouw Ana Ivasiuc heeft Nederlands 
gestudeerd in Boekarest en enige tijd in Nederland gewoond. Tijdens de 
lesweek in juni is zij naar Iaşi gevlogen voor overleg met de auteur en de 
uitgever. Daarnaast heeft zij enkele lessen bijgewoond om meer 
achtergrond over autisme te verkrijgen.  
De afgelopen maanden is veel geïnvesteerd in onderlinge contracten tussen de betrokken 
uitgevers (Houtekiet/ België en Polirom/ Roemenië), stichting ZZG en Ana. 
Inmiddels is de boekvertaling in ruwe versie klaar en wordt gewerkt aan de afwerking en het 
drukklaar maken. De verwachting is dat het gaat lukken de druk gereed te hebben tijdens de 
lesweek in november. 
 

                 
Theo en Ana de schrijver en vertaalster    Teodora en Raluca Roemeense professionals  
                                                                   die de ruwe versie op terminologie controleren 

 
Netwerk in Iaşi 
In lesweek 5 is kennis gemaakt met de nieuwe directeur van de kinderbescherming 
Dhr. Marian Şerbescu (opvolger van Dhr. Penciuc). Dhr. Şerbescu was erg te spreken over de 
opzet van het project en zou het graag verder uitbreiden, zodat nog meer mensen gebruik 
zouden kunnen maken van de deskundigheidsbevordering. Hij gaf aan graag betrokken te 
willen blijven bij de voortgang.  
  

Tevens is er een gesprek geweest met de voorzitter van de oudervereniging voor autisme in 
regio Iaşi. Zij heeft ook tijdens de lesdagen een korte lezing verzorgd over de ouder-
vereniging. Vanuit de oudervereniging ligt er een verzoek om gezamenlijk een perscon-
ferentie in de lesweek in november te verzorgen. Momenteel zijn er in Roemenië diverse 
commerciële bedrijven actief rondom behandeling van kinderen met autisme. Hierbij wordt 
ouders genezing beloofd als zij de behandeling voor hun kind kopen. Dit is een heel zorge-
lijke ontwikkeling, omdat ouders nog te weinig informatie hebben om de kwaliteit van de 
verschillende aanbieders te kunnen inschatten. Deze commerciële stromingen kwamen ook 
binnen de universiteit ter sprake. Het is dus van groot belang, dat we vanuit ons project op 
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korte termijn belangrijke personen rondom gezondheidszorg, overheid en onderwijs kennis 
geven over de gevaren van diverse aanbieders. 
 
Netwerk in Nederland / overige activiteiten 
De docenten van het project zijn door ambassadeur van  
Roemenië Dhr. Calin Fabian en zijn vrouw uitgenodigd  voor een 
goede-doelen-concert op 1juni jl. in de schouwburg te Den 
Haag. Anke van Wijk heeft het concert bezocht en met diverse 
personen contacten gelegd onder andere met de directeur 
sector 1 Dhr. Fleaca waarmee in maart in Boekarest een gesprek heeft plaats gevonden.  
 
Op 11 mei is het schoolmeubilair van basisschool de Paersacker in Best door de kinderen 
ingeladen om naar diverse locaties in de Iaşi en omgeving te laten transporteren.  
 
Het transport, naar Roemenië,  
is weer ontzettend goed geregeld door KLG Europe!  
 

          
Kinderen aan het sjouwen!            Alles in de vrachtwagen van KLG Europe 
 

          
De spullen worden met veel blijheid ontvangen! In onder andere ‘Rosetti’ in Iaşi 

 
In juni heeft Paul Haarhuis (tennisser) aangegeven overtuigd te  
zijn van de kwaliteit van het project. Hij wil dit project dan ook van 
harte aanbevelen voor sponsoring. 
 

Zesde lesweek, november 2009 
De voorbereidingen van de zesde lesweek zijn weer gestart. Het wordt de week van 
8 november. Het thema van deze lesweek zal zijn: moeilijk begrijpbaar gedrag.  
We hebben rondom dit thema weer een mooi docententeam samen kunnen stellen: Willem de 
Ruiter (psycholoog, Esdege-Reijgersdaal,  ging eerder mee in lesweken 1 en 2), Theo Peeters 
(Opleidingscentrum Autisme OCA, Antwerpen) en Hilde de Clercq (OCA, Antwerpen) gingen 
beiden mee in lesweek 5, Robert de Hoog (fysiotherapeut – sensorisch therapeut –Lunet zorg; 
ging  mee in lesweek 4) , Bert van de Meeberg (Arts verstandelijk Gehandicapten- Lunetzorg; 
ging mee in de lesweken 2,3 en 4) en Anke van Wijk (autismespecialist -Lunetzorg; ging in 
alle eerdere lesweken mee).  
Hoofdactiviteiten in de lesweek zullen zijn; lessen over gedragsproblemen aan professionals 
en ouders, workshop aan psychiaters, workshop aan fysiotherapeuten, activiteiten/trainingen 
op de universiteit, boekpresentatie en persconferentie. 
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Verder zal de week gevuld zijn met onder andere werkbezoeken, consulten en contact met de 
uitgever. Het rooster voor een zo efficiënt mogelijke inzet van deze zes docenten is bijna 
klaar. Daarnaast wordt nu hard gewerkt aan het voorbereiden van de verschillende lessen en 
workshops, zodat het lesmateriaal kan worden vertaald. 

 
Inmiddels heeft de Nederlandse vereniging voor Autisme (NVA) 
toestemming gegeven om de informatie folder ‘Autisme en medicatie’ 
te vertalen. Daarnaast liggen nog enkele andere aanvragen voor 
vertaling van informatie in de Roemeense taal. 

 
Het deskundigheidsbevorderingtraject 2008 – 2010 kan gezien worden als fase 1. De ko-
mende tijd zal verkend worden wat de mogelijkheden zijn voor een tweede fase. Deze fase zal 
gericht kunnen zijn op praktijktraining, het opleiden van opleiders in Roemenië, het verder 
professionaliseren van de modules autisme op de universiteit en het ondersteunen van het 
landelijk uitzetten van ontwikkelingen.  
 

Financiën 
De Overheidssubsidie (NDCO) voor dit project liep tot februari 2009. 
Omdat Roemenië in 2007 is toegetreden tot de Europese Unie, is het verlenen van subsidie 
over de overige projectjaren niet mogelijk. Afwerking van de subsidie-uitkering  is momenteel 
gaande. 
De komende jaren zal het deskundigheidsbevorderingproject geheel gerealiseerd moeten 
worden uit sponsgelden. Er lopen diverse contacten voor sponsoring.  
 

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 in gesprek met       Paul Haarhuis  

 Dhr B. Jager en Mw A. van Wijk 

De volgende nieuwsbrief zal in eind 2009 verschijnen. 


