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Beste familie, vrienden en bekenden,  

 

Vorige keer heeft u kunnen lezen hoe het Ancora-team de toekomst ziet. Het is echt mooi om zijn ontwikkeling te volgen 

en we zijn al hard aan het nadenken hoe we volgend schooljaar ons gaan organiseren. In ieder geval wordt ons aanbod 

weer behoorlijk uitgebreid: 

- Fysio- en bewegingstherapie, met nadruk op ‘sensorische integratie’, kunnen we nu bieden in een aparte zaal naast het 

dagcentrum, die daar speciaal voor is gehuurd en ingericht (zie foto).  

- Intensievere ouderbegeleiding, zowel individueel als in groepjes. 

- Individuele therapie gaan we gerichter aanbieden op de hulpvraag: bv. op hulp bij huiswerk, wat ze hier al vanaf groep 3 

krijgen, of andere zaken die ouders/verzorgers aangeven. 

- Het testen van de kinderen met gebruik van internationaal erkende testen.  

- Trainingen en workshops aan instellingen op aanvraag. 

Hierbij kunnen we ook de mensen van het platteland helpen door ze of in de stad Iasi of het dorp Strunga te brengen. Dit 

met behulp van onze nieuwe rolstoelbus (zie foto). Deze is door vrienden uit Staphorst gebracht. Zij hebben ook weer 

verder gewerkt in Strunga (u kunt meer lezen op www.gombertonline.nl). Samen met hen hebben we ook weer veel 

kleding en voedsel kunnen uitdelen uit de dozen van Stichting Sarfath. Maar ook groentenzaden van de firma Takii. Meer 

dan 60 families hebben zo eten gekregen, zowel voor nu als voor later, wanneer ze het gezaaide kunnen oogsten en 

inmaken voor de winter. Namens hen dan ook VEEL DANK!  

     
uitdelen voedsel en zaad / in de gekregen bus /  studenten pedagogie uit NL op stage / nieuwe fysiozaal met aparatuur 

 

Om deze activiteiten vanuit dagcentrum Ancora te Iasi goed draaiende te houden, willen we projecten schrijven voor 

mogelijke financiers, waaronder ook Eu-fondsen. Dit lukt alleen als we daar echt apart tijd voor maken. En daarvoor 

zullen zowel onze maatschappelijk werkster alsook onze boekhoudster, wiens uren ik dan wil uitbreiden, aan gaan 

werken.Voor Strunga is het nu belangrijk om de laatste vergunningen binnen te krijgen. 

 

Daarnaast zijn we heel blij te kunnen vertellen dat we een manager hebben gevonden die het managment van onze 

organisatie wil professionaliseren. We zijn klaar om de stap te maken naar een instelling met ‘sociale economie’. Het is 

een Nederlander die recent in Iași voor een groot internationaal bedrijf is gaan werken, die zich pas ook in onze stad 

gevestigd heeft. Hij is al jaren een trouwe hulp van ons, dus dat is vertrouwd. De volgende keer zal ik u meer vertellen 

over wat het toekomstplan word voor elk project! Eerst in Roemenië maar later ook voor de projecten in Moldavië. 

 

Persoonlijk kan ik me dan, in eerste instantie, meer op het project te Strunga richten en als het daar ook zelfstandig loopt, 

vergroot ik mijn hulp in Moldavië. Sowieso zullen we daar blijven helpen in Bălți en Chișinău bij instellingen, als 

dagcentra en speciaal onderwijs, en ook in families door middel van oudersteungroepen, maar dan zal het intensiever 

kunnen worden. Hierover dus in de volgende brief meer...         
 

Voor nu hartelijke groeten, Inge José Smelik. 
  
 
 

Bezoek ook onze website: www.ancorasalvarii.ro     

 

of volg ons op:   

1. twitter: @stichtingancora  

2. linkedIN: Inge Jose Smelik  en  

3. Facebook: foundation Ancora (Inge Jose Smelik) 
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