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Inleiding
In het kader van het project ‘Autisme en Iaşi’ wordt een tweemaandelijkse
voortgangsrapportage geschreven voor betrokkenen. Diverse activiteiten in het kader
van dit project worden puntsgewijs weergegeven.
Voortgang periode oktober / november 07
 Werkbezoek aan de Plaatse door I. Smelik (2 en 3 oktober). Zij was tolk bij de
eerste cursus week. Naar aanleiding van dit werkbezoek is een verslag
gemaakt voor digitale nieuwsbrief over Roemenië; Timpuri Noi (nr 400, 15
oktober 2007).
 Vaststelling projectplan door bestuur stichting ZZG (26 oktober).
 Toezegging van het bestuur van stichting ZZG van het beschikbaar stellen van
€10.000,00 voor de start van het project in 2008 met een intentie van een
zelfde bedrag voor zowel 2009 als 2010.
 Nadere verkenning mogelijkheden tot samenwerking tussen stichting ZZG en
Fontys OSO :
o Tekening intentieverklaring rondom samenwerking binnen dit project
tussen stichting ZZG en Fontys OSO, Tilburg (30 november)
 Stop met verkenning mogelijkheden tot samenwerking met Vilans (Utrecht).
 Contacten met diverse media rondom publicaties;
o Markant (maandblad gehandicapten sector); wellicht plaatsing in
toekomstig themanummer internationalisering
o Klik (maandblad voor verpleegkundigen in gehandicaptensector);
afwijzing
o EindhovensDagblad; interesse in thema wachten op actuele aanleiding
o Roemenië Magazine (tijdschrift voor geïnteresseerden in Roemenië);
door fout niet in derde editie geplaatst wordt wel in vierde uitgave.
 Ontwikkeling website;
o Eerste ontwerp
o Registreren domeinnaam
o Eerste format online vanaf 15 november www.stichtingzzg.nl
o Aanvulling inhoud half december
 NCDO / Matra subsidieaanvraag;
o Samenstelling aanvraagformulier
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o Verzamelen van informatie
o Indienen van de aanvraag 28 nov. 07
Contacten DutchRomanianNetwork;
o Aanwezigheid van stichting ZZG bij de eerste netwerkbijeenkomst
wordt gemeld in verslaglegging op website
o Het autisme project wordt aanbevolen ter sponsoring in de nieuwsflits
van het DRN van 12 oktober
o Mogelijke betrekken van dit project binnen Rotary activiteiten;
afgewezen
o Bijwonen tweede bijeenkomst DutchRomanianNetwork 29 november in
het kader van netwerkvorming
Contacten in Iaşi;
o Met contactpersoon in Iaşi (A. Smits) met betrekking tot voortgang
project. Zij heeft de grote lijnen van het project door gecommuniceerd
met betrokken organisaties
o Met tolk (I. Smelik) met betrekking tot voortgang project en toezenden
informatie
o Inventarisatie van bestaande netwerken/samenwerkingsverbanden in
Roemenië
o Samenstellen adressenlijst contactpersonen in Iaşi en Nederland.
Contacten rondom sponsorwerving; KLG transport, CCA containers, Haarhuis,
Heineken, Uitgever, Archicom
o Inmiddels enkele kleine toezeggingen
o Met mogelijk grotere sponsoren nog in contact

Planning dec 07 – april 08
o Verdere activiteiten rondom sponsorwerving en subsidiemogelijkheden
o Aanvullen van informatie op de website
o Voortzetten van PR activiteiten en netwerkvorming
o Formeren van projectteam ten behoeve van aansturing project komende 3
jaar. Hierin zullen vertegenwoordigers zitting nemen van stichting ZZG, Fontys
en mogelijk andere betrokkenen
o Selecteren van docenten om lesweken voor te bereiden
o Samenstelling lespakket
o Planning eerste lesweek maart/april 2008
o Eerste oriëntatie rondom boekvertaling
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