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Inleiding
In deze nieuwsbrief worden de activiteiten van september tot en met december van 2010 beschreven. De
activiteiten worden omschreven aan de hand van de vier doelstellingen van het project. Deze nieuwsbrief
is de laatste brief over dit project omdat het project wordt afgesloten in 2010.
Op dit moment worden in Nederland en Roemenië voorbereidingen getroffen voor de opzet en organisatie
van de tweede fase die in 2011 zal plaats vinden.

Doel 1: Deskundigheidsbevordering
Lesweek 8, november 2010
Het project omvatte in totaal acht lesweken. In november 2010 heeft de laatste afsluitende lesweek plaats
gevonden.
Het docententeam bestond uit:
 Robert de Hoog (fysiotherapeut/ sensorische informatieverwerking, Lunet zorg)
 Anke van Wijk (Autismeconsulent, Lunet zorg)
 Willem de Ruiter (Psycholoog, Esdégé-Reigersdaal)
 Michael van Gelderen (‘ervaringsdeskundige’-man met autisme, Esdégé-Reigersdaal)
 Bert van de Meeberg (Arts Verstandelijk Gehandicapten, Lunet zorg)

De lessen zijn in twee onderdelen verdeeld: sensorische informatieverwerking / Sherborne en
gedragsproblemen. De lessen zijn aan gemengde groepen professionals en ouders gegeven.
Het eerst genoemde thema bestond uit praktische training aan professionals (zie foto’s). Bij het thema
gedragsproblemen hebben mensen in subgroepen gewerkt om aan de hand van een aangereikte
methodiek meer grip te krijgen op gedragsproblemen. Daarnaast gaf Michael (een man met autisme) in
interviewvorm de deelnemers een inkijkje in zijn leven met autisme. De bijdrage van Michael heeft grote
indruk gemaakt op de Roemeense deelnemers.
Omdat er diverse parallelsessies in het programma staan, heeft naast Inga Smelik, de vaste vertaalster
van het project, ook Elles van der Beek twee dagen meegeholpen met tolken. Elles werkt in Iaşi samen
met een Nederlandse partner al vele jaren in Iaşi aan ontwikkeling van sociale voorzieningen.
Samenwerking met de tolken is weer heel goed verlopen.
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De organisatie van de cursusdagen werd aangestuurd door Antoinette Smits, Teodora en Dr Ciobanu, en
werd weer super geregeld op dagcentrum Sf Andrei.
Namens het bestuur van stichting ZZG-Grenzenloze zorg- waren Rik Spooren en Hein Witteveen en
namens directie van Fontys OSO was Willem de Jong een aantal dagen naar Iaşi gekomen. Zij hebben
diverse projecten bezocht en waren aanwezig bij de eindmeeting.

Doel 2: Samenwerking met de Universiteiten
Faculteit medicijnen
Op 2 november is, aan de medische faculteit, een mini-sympposium
verzorgd voor artsen uit Iaşi en omgeving. Doordat de opkomst groter
was dan verwacht werd de activiteit in de bijzondere senaatszaal
gegeven. Daarnaast hebben veel medische studenten een dag later het
symposium van de faculteit psychologie bijgewoond. Een mooi
voorbeeld van samenwerking.
Op verzoek van professor Vasile Astărăstoae (rector van de faculteit en
voorzitter van de Roemeense artsenvereniging) heeft een verkennend gesprek plaats gevonden.
Professor Astărăstoae wil het thema autisme opnemen als vast onderdeel in de huisartsenopleiding. Er is
afgesproken dat hij zelf kijkt naar aanpassing van het studiecurriculum en dat vanuit Nederland wordt
gekeken naar mogelijke invulling van modules.
De interesse van de medische wereld voor autisme is van groot belang voor verdere ontwikkeling van de
kwaliteit van zorg voor mensen met autisme, omdat artsen in Roemenië een coördinerende functie hebben
in de totale gezondheidszorg.

Faculteit psychologie
Vanaf 2008 werken we binnen dit project samen met de faculteit
Psychologie van de universiteit van Iaşi en Fontys Hogescholen,
afdeling Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO).
In september zijn tijdens de jubileumactiviteiten ter gelegenheid van
het 150 jarig bestaan van de faculteit psychologie vanuit het project
bijdrages geleverd. Theo Peeters, Marc S (man met autisme) en Jane
hebben lezingen verzorgd. Met name de ervaringsverhalen van Marc
hebben grote indruk gemaakt op de deelnemers. Het was de eerste
keer dat in Iaşi in het openbaar door iemand met autisme werd
gesproken.
Op 3 november heeft, tijdens de lesweek, een symposium plaats gevonden met lezingen van alle
aanwezige docenten. Er waren ruim 120 deelnemers van de faculteiten psychologie en medicijnen. Een
zeer hoge opkomst!

Doel 3: Literatuurvertaling
Op 3 november is het tweede boek vanuit het project uitgegeven en
uitgereikt aan de afstuderende deelnemers van het project autisme en
Iaşi 2008– 2010. Het boek ‘Denk en Doe’ (Steven Degrieck) is een
heel praktisch boek over verduidelijking voor mensen met autisme. Na
scholing, ervaring en het boek van Theo Peeters geeft dit boek
praktische ideeën in de verduidelijking en ordening van de wereld voor
mensen met autisme.
In een persoonlijk gesprek met uitgever Polirom is uitgesproken dat
deze in 2011 een volgend boek willen uitgeven. De uitgever heeft gekozen voor het boek van Hilde
Declercq ‘Autisme van binnenuit’. Daarnaast is het boek van Theo Peeters vrijwel uitverkocht en zal in
2011 een tweede druk worden gestart.
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Doel 4: Netwerk opbouw in Roemenië
Netwerk
In het kader van de activiteiten van de 150-jarige faculteit psychologie
waren Theo Peeters, Marc S en Jane in september in Roemenië. Tijdens
hun verblijf hebben zij, naast lessen op de universiteit, een tv-interview
gegeven en een interactieve visiebespreking gehouden met
vertegenwoordigers van de dagcentra, scholen en oudervereniging.

Oudervereniging
De oudervereniging is al vanaf de start van het project actief betrokken
rond de autismedeskundigheid in Iaşi. De oudervereniging ondersteunt
alle initiatieven vanuit het project en heeft aangegeven na afronding van
deze fase door te willen gaan.
Vanuit het project wilden we bijdragen aan meer samenwerking tussen de
verschillende ouderverenigingen in Roemenië. Vanuit die insteek is in
november een workshop in Boekarest georganiseerd. Hierbij waren de
diverse ouderverenigingen uitgenodigd en hebben we contacten
onderhouden met de vertegenwoordiger van Roemenië in Autism Europe.
Helaas was de opkomst tijdens de workshop zeer mager.
Door de uitermate goede zorgen van Archicom, Café van Gogh, Hotel Rembrandt en transport David is
het een heel goed verblijf in Boekarest geweest.

Overige instanties
In Boekarest brachten Inga Smelik en Carmen Gherca (oudervereniging) een bezoek aan dr. Rodica
Augusta Urziceanu, kinderpsychiater. Deze arts maakt zich sterk voor betere begeleiding en
ondersteuning van kinderen met autisme. Zij verkenden de mogelijkheden van medische consultatie in
Iaşi. De arts in ons docententeam kon bij dit gesprek aanwezig zijn..

Afsluiting project en tweede fase
Tijdens de eindmeeting op 3 november 2010 werden certificaten uitgereikt aan 80 deelnemers van de
cursusweken 2008– 2010 (ten minste 80% aanwezigheid). De Nederlandse ambassadeur HE Tanya van
Gool was hierbij aanwezig. Zij is bijzonder geïnteresseerd in het onderwerp autisme en wilde graag
kennismaken met de voorzitter van de oudervereniging Carmen Gherca. Daarnaast vond zij het gesprek
met Michael erg bijzonder.
Bij de eindmeeting waren diverse vertegenwoordigers van overheidsinstanties aanwezig zoals de directie
van sociale voorzieningen en de provinciebestuurder. Voor het project is het van groot belang dat diverse
partijen de betrokkenheid lieten blijken door aanwezig te zijn bij de afsluiting. Aan Antoinette Smits, het
bestuur van stichting ZZG en aan de directie van Fontys zijn medailles uitgereikt als blijk van waardering
voor hun inzet in Roemenië.
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Daarnaast waren ook enkele Nederlandse ondernemers aanwezig die in Iaşi een vestiging hebben. Het
was een zeer geslaagde bijeenkomst, die werd afgesloten met een fototentoonstelling van het gehele
project en Hollandse hapjes.
Op 4 november hebben twee evaluatiemomenten over
het totale project plaats gevonden. Hieraan werd
deelgenomen door vertegenwoordigers van de
kinderbescherming, dagcentra, faculteit psychologie en van
Stichting ZZG en Fontys OSO. Alle betrokkenen hebben
uitgesproken zeer tevreden te zijn over de resultaten van
het project. Professionals en ouders hebben meer kennis
gekregen, waardoor zij beter in staat zijn kinderen met
autisme te begrijpen en te begeleiden. De kwaliteit van
leven van vele kinderen van autisme is dan ook
daadwerkelijk vergroot doordat de begeleiding meer is
aangepast op hun unieke manier van zijn.
Unaniem wordt aangegeven, vanuit de Roemeense en Nederlandse vertegenwoordigers, dat een vervolg
traject zeer zinnig en zelfs noodzakelijk is.
Rond het opzetten van een onafhankelijke website is er een orienterende bespreking geweest. Verdere
uitvoering zal in 2011 vorm krijgen.
Het maken van een informatieve DVD over autisme is in verband met de complexe regelgeving in 2010
niet gerealiseerd. De oudervereniging in Iaşi heeft het idee omarmd omdat zij overtuigd is van de kracht
van beelden om autisme te laten zien, te begrijpen en uit een taboe hoek te halen. Los van stichting ZZG
wordt in 2011 gekeken naar hoe een DVD gerealiseerd kan worden. We hopen in 2011 met het ontwerp
en de productie te beginnen.

Tot slot
Dit project heeft de aandacht voor autisme bij velen in Iaşi doen groeien. Niet alleen de actieve
betrokkenheid van de contactpersonen (Dr Ciobanu, Teodora, Antoinette, Inga, Carmen), maar zeker ook
de medewerking van de kinderbescherming, de initiatieven van de oudervereniging, de inzet van de
universiteiten en anderen zijn daarvan mooie resultaten. Alle betrokken partijen geven aan dat zij willen
doorgaan met een tweede fase.
Met dhr. Arie Bijl (agentschap.nl) wordt contact onderhouden ten behoeve van advisering over
mogelijkheden om in de toekomst Europese subsidie aan te vragen voor een vervolg project.
Zowel in Roemenië als in Nederland wordt nagedacht over de vormgeving van een vervolg project. Het
discussiestuk uit mei 2010 en de aanvragen vanuit Iaşi van augustus 2010 zullen hierbij leidraden zijn.

Beoogde nieuwe leslocatie van de kinderbescherming (bij voorziening Galata)
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Financiën
In september heeft een deel van het docententeam meegedaan aan het
Nederlands kampioenschap handmelken (Best, Noord-Brabant). Dit heeft het
project ‘autisme en Roemenië’ een sponsorbedrag van €4600 opgeleverd.
Dit bedrag is in december, in de vorm van een cheque, in ontvangst
genomen. Op 25 september heeft een aantal docenten meegewerkt aan
een rommelmarkt. Deze werd georganiseerd door de Protestantse
gemeente Best-Oirschot en de Beerzen. Ook deze activiteit heeft een mooi
bedrag opgebracht dat direct is geïnvesteerd in de uitgave van het tweede
boekje over autisme in het Roemeens ‘Denk en Doe’. Bij het afscheid
wegens pensioen van Leo Vermeir, gedragsdeskundige van Lunet zorg,
werden genodigden in de gelegenheid gesteld een donatie aan het project
te doen. De verschillende bedragen zullen een goede besteding krijgen
binnen de afronding van het lopende project en bij het vervolg in 2011.

De afgelopen jaren is het deskundigheidsbevorderingproject geheel
gerealiseerd uit sponsorgelden.

KLG Europe en Archicom zijn hoofdsponsoren van dit project.
Ook CCA (Ter Haak groep) 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

Paul Haarhuis

Alle betrokkenen van het project Autisme en Iaşi,
bedankt voor jullie betrokkenheid en het vertrouwen van de afgelopen jaren.
We wensen jullie alle goeds voor 2011!
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