
 
Iaşi 2002-2012 

DAT WILLEN WE MET IEDEREEN VIEREN! 

En uiteraard: VEEL DANK aan al onze trouwe sponsors in de afgelopen jaren! 
 

Projecten: 
1. Dagcentrum ‘Ancora – het Anker’ in Iaşi (Roemenië), voor hulp aan kinderen en tieners met 

autisme en families/verzorgers. 
2. Therapiecentrum ‘Parcul Bucuriei - Vreugde-Park’ in Strunga (Roemenië), met een 

aangepaste speeltuin en verwarmd therapie-zwembad voor kinderen, jongeren en ouderen 
met een beperking of chronische ziekte en hun families/verzorgers. 

3. Informatie- en begeleidingscentrum ‘якорь – het Anker’ in Bălţi (Moldavië) 
4. Kennisoverdracht in Roemenië en Moldavië (en andere buurlanden) door vertalen van 

vakliteratuur en cursussen, conferenties en groepsbijeenkomsten voor ouders, specialisten, 
onderwijsgevenden 

 

Resultaten: 
 Integratie van 45 kinderen met autisme in het (speciaal) onderwijs in de provincie Iaşi 

 ‘Van overleven naar leven‘: 86 families met een kind met autisme zijn op weg geholpen 

 Kennisoverdracht door het vertalen van literatuur en het aanbieden van cursussen 
 Hulpverlening voor alle leeftijden 
 Therapie op maat voor 15 kinderen, tieners en jongvolwassenen met een beperking in 

Strunga  
 Bemoediging, ontmoeting en ontspanning voor 45 families in Bălţi. 
 Gerichte voorlichting voor 75 families in Strunga en Bălţi over de beperking van hun familielid 
 Uitdelen van hulpmiddelen (rolstoelen, looprekken, incontinentiemateriaal e.a.) naar behoefte 

 Samenwerking met scholen voor speciaal onderwijs in de provincie Iaşi, waaronder ook 
Strunga valt 

 Samenwerking met lokale dagcentra in Bălţi 
 Toekenning van subsidie van de Roemeense overheid t.b.v. dagcentrum Ancora voor 2012   
 Diverse activiteiten in het kader van kennisoverdracht 
 Betrokkenheid en begeleiding van stagiaires vanuit universiteiten in Iaşi en vrijwilligers (vooral vanuit de kerk in 

Bălţi) 

Dit alles is mogelijk omdat er een goed zelfstandig werkend multidisciplinair team is gevormd van Roemeense 
specialisten (psychologie, logopedie, pedagogiek, fysiotherapie, activiteitenbegeleiding en maatschappelijk werk).  
In Moldavië staan we nog aan het begin daarvan. 
 
TOEKOMSTVISIE 
Voor de toekomst werkt ons team aan het vergroten van de zelfredzaamheid o.a. door subsidie en EU-gelden. Het is 

wel zo dat bij elke aanvraag er ook een eigen bijdrage van de stichting moet zijn. Momenteel is het team nog 
afhankelijk van giften maar we hopen ook hier stukje bij beetje meer zelfstandig te worden.  
Het team bereidt zich daar al druk op voor door zich te profileren en te specialiseren. Ook wordt de wetgeving op de 
voet gevolgd om te kijken wat de mogelijkheden zijn en samen met andere organisaties doen ze ook voorstellen voor 
broodnodige veranderingen daarin.  
 

Wilt u nu deze mijlpaal met ons team meevieren en het werk een toekomst geven? 

Verras ons dan met een nieuwe sponsor of een extra gift. 
 

Hierbij een overzicht van voorziene uitgaven: 
 

Eenmalige:             Terugkerende: 
- Aanschaf therapeutische testen (gemiddeld)   1500 € 
- Verwarmingsysteem in Bălţi    1000 € 
- Aanpassen inrichting dagcentrum Ancora         350 € 
- Omheining verwarmd buiten zwembad, zodat dit 

windvrij wordt        300 € 
- Onderhoudsbeurt voor de auto (is gemiddeld)  250 € 
- Cursusdeelname voor professionalisering van  

teamleden (is gemiddeld)        200 € 
- Kerst- of paasbijbelboekje voor alle ± 80 kinderen uit 

de projecten             120 € 
 

Bezoek ook onze website: www.ancorasalvarii.ro 
of www.stichtingancora.nl volg ons ook op: 
1. twitter: @stichtingancora 
2. linkedIN:  Inge Jose Smelik 
3. facebook: Foundationancora 

- Materialen voor arbeidactiveiten, per maand 50€  
- Zelfgemaakte, aangepaste leermiddelen, per maand 

(aanschaf materiaal, afdrukken e.d.)    35 €  
- Medicijnen b.v. voor epilepsie (maar gedeeltelijk 

vergoed), per maand                25 € 
- Dieselkosten voor retourtje naar Bălţi  20 € 
- Gezinsbegeleiding      15 € 
- Een uur therapie       10 € 
- Drukken van een vertaald boek, per stuk       5 € 
- Hout voor de kachel te Strunga per dag         3 € 

10 JAAR Stichting Ancora Salvării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorgeld voor Stichting Ancora Salvării 

kunt u overmaken  

op rekening  

1556.97.129 van RABObank Gouwestreek  

t.n.v. Steunstichting Ancora Salvării te Gouda 

 

http://www.ancorasalvarii.ro/
http://www.stichtingancora.nl/

