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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. Deze achtste nieuwsbrief beslaat de periode van september tot en met december 
2009. 
 
 

Lesweek 6,  november 2009  
Binnen het project zijn in totaal acht lesweken gepland.  
In november zijn voor de zesde lesweek vijf docenten naar Roemenië gereisd. Oorspronkelijk 
was de planning met zes personen te gaan maar helaas was Hilde De Clercq ziek. Met enige 
aanpassingen kon het programma toch, zoals gepland, doorgang hebben. 
 
• Theo Peeters (neurolinguïst en adviseur opleidingcentrum autisme, Antwerpen/Fontys) 

• Anke van Wijk (Autismeconsulent, Lunet zorg) 

• Robert de Hoog (fysiotherapeut, Lunet zorg) 

• Bert van de Meeberg (Arts Verstandelijk Gehandicapten, Lunet zorg) 

• Willem de Ruiter (psycholoog, Esdege-Reijgersdael) 
 
 

Thema van de zesde lesweek was 
probleemgedrag. Het is mooi te 
ervaren dat de investeringen van 
de lesweken van de afgelopen 
jaren bij de deelnemers echt 
merkbaar is. De wijze waarop zij 
over autisme spreken en de 
interventies vormgeven getuigt van 
ontwikkeling. Niet alleen in 
knowhow maar ook in knowwhy! 
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Willem de Ruiter, Bert van de Meeberg en Robert de Hoog hebben vooral de lessen op Sf Andrei 
verzorgd. De praktijktraining aan fysiotherapeuten, door Robert, waarbij de Sherborne methode 
en autisme met elkaar in verband werden gebracht, sprak erg aan bij de deelnemers en vraagt 
om een vervolg.  Willem en Bert hebben de tweede workshop voor psychiaters/artsen verzorgd.  
 
Er zijn in deze lesweek vier cursusdagen geweest De cursusdagen zijn door veel  
deelnemers bezocht: 90 professionelen/specialisten, 40 werkers, 50 ouders, 8 
psychiaters (veel lagere opkomst ivm Mexicaanse griep) en 40 studenten.  
 
Alle lesstof is vooraf vertaald door Inga Smelik (stichting Ancora Salvarii). 
Daarnaast heeft Inga voor de zesde keer bij alle lessen als tolk gefungeerd en het 
Nederlands vertaald naar het Roemeens. 
 
De organisatie vanuit dagcentrum Sf Andrei door Antoinette Smits, Teodora 
Racoveanu en Dr. Ciobanu was zoals altijd weer fantastisch. Dank daarvoor!  

 

 
Werkbezoeken aan voorzieningen en consultaties zijn op beperkte basis gedaan in 
verband met het volle programma.  
       

 

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 Opleidingscentrum Speciale 
Onderwijszorg (OSO). 
 

In november 2009 brachten we een bezoek aan 
prof. Alois GherguŃ  en prof. Ion Dafinoiu . 
In klein gezelschap is gesproken over de visie rondom autisme. Het is belangrijk dat de  
faculteitsleiding een goede visie uitdraagt rondom autisme. Zeker in de aanvang van 
kennisontwikkeling. In de leerroute Master Special Educational Needs (SEN) heeft vanaf seizoen 
2009/2010 autisme als module een plaats gekregen binnen de faculteit psychologie. Een mooie 
stap binnen het project!  
Verdere inhoudelijke uitwerking zal de komende jaren plaats vinden. De universiteit wil graag 
gebruik blijven maken van de deskundigheid uit België en Nederland. 
 
De twee dagdelen les aan de faculteit werden verzorgd door Theo Peeters. Zo’n 40 studenten 
namen deel. Het thema  was de verbinding tussen theoretisch inzicht en begeleiding. 
 
Een nieuw contact is ontstaan met de faculteit geneeskunde en farmacie. 
Professor Vasile Astărăstoae, rector van de faculteit en voorzitter van de 
Roemeense artsenvereniging is van mening dat in de opleiding tot huisarts en 
de opleiding tot neuroloog of psychiater een module autisme moet worden 
opgenomen. Hij heeft aan Bert gevraagd om een voorstel te doen hoe die module vorm moet 
krijgen. Met de interesse van de medische wereld voor autisme zijn we erg blij.  
 
Voor de tweede keer is een bezoek gebracht aan de opleiding Fysiotherapie van Iaşi. Met 
meneer Marius Neculaes zijn de plannen voor het opzetten van een kort onderwijstraject met als 
thema sensorische informatieverwerking besproken. Deze contacten verlopen telkens in een zeer 
prettige sfeer. Afgesproken is, om dit zo mogelijk samen met de Fontys Hogescholen te laten 
plaatsvinden. Nog voor de kerst wordt een ‘Yes or No’ van de Fontys verwacht.  
 

Theo Peeters, Bert vd Meeberg, Alois Ghergut en Ion Dafinoiu in gesprek 

STICHTING  
DOMINIQUE 
ROEMENIË 
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Literatuurvertaling      
 
Het is gelukt: het eerste boek over autisme ligt  in het Roemeens in vele Roemeense 
boekwinkels! Uitgever Polirom heeft het boek van Theo Peeters “Autisme: van begrijpen tot 
begeleiden” in november uitgegeven. Mevrouw Ana Ivasiuc heeft het boek vertaald. In Iaşi is het 
boek gepresenteerd door Theo en in Boekarest door Ana. 
Enkele impressies van de activiteiten rondom de boekpresentaties. 
 
 

  
 
    
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
auteur Theo Peeters 

 
Drie voorwoordschrijvers   Twee meelezers op professionele terminologie 

 
Alois Ghergut  
fac. psychologie 
 
 

We zijn er trots op dat het gelukt is het boek op tijd op de markt te krijgen en blij dat de uitgever 
heeft aangegeven meerdere boeken rond dit thema te willen publiceren. Het komende jaar gaan 
we samen bekijken wat een volgend boek zou kunnen zijn. 

de cover 

auteur in gesprek, signeren, presenteren op de universiteit, enthousiaste verkoop 

vertaalster Ana Ivasiuc initiatiefnemer Anke van Wijk 

Georgetta Ciobanu 
directeur dagcentrum 
Sf. Andrei 

Carmen Gherca 
voorzitter 
oudervereniging Iasi en 
moeder van Robert 

Teodora Racoveanu en 
Raluca Elena Cordunianu 
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Tijdens de lesweek hebben we ook aan een gelimiteerde en 
geselecteerde doelgroep de Roemeense vertaling van de informatie 
folder ‘Autisme en medicijnen’ kunnen uitdelen. Door enorme inzet 
van Inga en haar team, het meelezen op terminologie door Mariana 

Lungu (arts) en het snelle werken van Antoinette is de folder nog net op tijd gereed gekomen. De 
folder zal in 2010 verder worden verfijnd en vormt nu een goede basis om meer gefundeerd 
beslissingen te kunnen nemen over het toedienen van medicatie. Nogmaals dank aan de 
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) die belangeloos toestemming heeft gegeven om de 
folder te vertalen. Daarnaast liggen nog enkele andere aanvragen bij de NVA voor vertaling van 
informatie in de Roemeense taal en ondersteuning bij het faciliteren van samenwerking tussen 
organisaties. Het is prettig samenwerken met de NVA! 
 
 

Netwerk in Roemenië 
Kinderbescherming 
Tijdens de lesweek heeft een persconferentie 
met de directeur van de kinderbescherming 
Dhr.Marian Şerbescu plaats gevonden. Hierbij 
was tv, radio en de schrijvende pers 
aanwezig. Dhr. Şerbescu heeft het eerste 
boek officieel uitgereikt gekregen. Zijn intentie om vanuit de kinderbescherming dit project te 
blijven ondersteunen en meerdere voorzieningen te ontwikkelen is weer uitgesproken.  
 
Oudervereniging 
Op initiatief van de voorzitter van de oudervereniging voor autisme in regio Iaşi is er een TV 
uitzending geweest rondom het project en het boek. Het interview is life uitgezonden op een veel 
bekeken regionale zender. 
 
Naast de verdere ontwikkeling en verbinding van organisaties in 
Iaşi is ook een tweede bezoek aan Boekarest gebracht. Hier is 
een workshop georganiseerd door verschillende 
ouderverenigingen. Dertig mensen namen deel aan de workshop. 
De informatie is zeer goed ontvangen. Of de activiteiten in 
Boekarest worden voortgezet is afhankelijk van de 
projectfinanciering. Activiteiten in Boekarest vallen niet binnen het 
bestaande project. 
 
Ambassade 
De ambassadeur van Nederland HE Tanya van Gool heeft ons 
met zeer veel enthousiasme en hartelijkheid ontvangen op de 
ambassade. Ze zit pas sinds twee maanden op haar post in 
Roemenie. Het project sprak haar erg aan. Mw. van Gool is 
voornemens om de komende lesweek in maart een actief bezoek 
te brengen aan het project.  

 
Faculteit Nedelands 
Daarnaast is contact gelegd met prof Gheorghe Nicolaescu van de 
faculteit Nederlands Tijdens een etentje is uitgebreid gesproken 
over de mogelijkheden elkaar te ondersteunen in de activiteiten. 
Ambities zijn er aan beide zijden volop! In de toekomst zal verdere 
samenwerking meer concreet worden.  
 

geïnteresseerde toehoorders in Boekarest 

op bezoek bij mw. Tanya van Gool 

Bert vd Meeberg, Anke van Wijk en 
Gheorgescu Nicolaescu 
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De dagen in Boekarest zijn bijzonder goed gelopen door de bevlogen ondersteuning van 
Michaela Fabian. Zij was als psychologe/logopedist werkzaam in Boekarest en betrokken bij de 

diagnostiek en begeleiding van kinderen met autisme. Tevens is zij getrouwd met ZE Calin 
Fabian, ambassadeur van Roemenië in Nederland.  
 
Het verblijf in Boekarest is voor de docenten op een zeer aangename manier 
gefaciliteerd door Archicom. Veel dank daarvoor!  
 
 
 
 
 
 

Netwerk in Nederland / overige activiteiten 
In september stond Bert van de Meeberg (arts, medeorganisator en 
docent binnen het project) samen met Anke van Wijk op een sociale 
wereldmarkt in zijn woonplaats Nuenen en bracht zo de activiteiten 
vanuit stichting ZZG in het project autisme en Iaşi onder de 
aandacht.   
 
Op 11 oktober liep Robert de Hoog (fysiotherapeut, therapeut 
Sensorische Integratie en docent binnen het project) de 
halve marathon in Eindhoven. Hiermee haalde hij zo’n 1200 
euro op voor het project. Super!  
 
 
 
Eind november werd Anke van Wijk benaderd door de 
Roemeense ambassade voor een bijeenkomst op 10 
december ter gelegenheid van ‘20 jaar na Nicolai Ceauşescu’. Tijdens 
deze bijeenkomst hebben zo’n twintig personen een erkenning 
ontvangen. Omwille van het project Autisme en Iaşi, Roemenië hebben 
Robert de Hoog, Bert van de Meeberg en Anke van Wijk allen een 
‘award of exellence’ in ontvangst mogen nemen als blijk van 
waardering voor de inzet bij het ondersteunen in kennisontwikkeling 
binnen de gezondheidszorg.  
Dit is een bijzondere erkenning die wij, als enthousiaste vrijwilligers, erg 
belangrijk vinden!  
 
 

Zevende lesweek, maart 2010 
De voorbereidingen van de zevende lesweek zijn weer gestart. Het wordt de week van 22 maart 
2010. Deze lesweek zullen twee thema’s worden uitgewerkt: aanleren van vaardigheden en 
seksualiteit .  
We zijn bezig om rondom deze thema’s het docententeam samen 
te stellen. Begin januari vindt hierover besluitvorming plaats. 
Hoofdactiviteiten in de lesweek zullen zijn: lessen aan 
professionals en ouders, trainingen op de universiteit, 
onderhandelingen met uitgever rond het volgende boek, 
filmopnames voor een DVD-productie. Verder zal de week gevuld 
zijn met onder andere werkbezoeken, consulten en contact met 
de universiteit en de uitgever.  
 
Het deskundigheidsbevorderingtraject 2008 – 2010 kan gezien worden als fase 1. De komende 
tijd zal verkend worden wat de mogelijkheden zijn voor een tweede fase. Deze fase zal gericht 
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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. De mogelijkheid van uitvoering van een tweede fase is 
afhankelijk van de financiële ondersteuning van sponsoren. 
 

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 inmiddels vastgesteld en valt helaas ruim 10.000 euro lager uit dan gehoopt. 
 
De komende jaren zal het deskundigheidsbevorderingproject geheel gerealiseerd moeten worden 
uit sponsorgelden. Er lopen diverse contacten 
met nieuwe bedrijven/organisaties 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 
 

 

De volgende nieuwsbrief zal in voorjaar 2010 verschijnen. 
 
 

Namens de docenten van het project en stichting ZZG-Grenzenloze zorg-, 
hele prettige feestdagen en alle goeds voor 2010! 

 

Paul Haarhuis 


