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Inleiding 

Vanaf haar oprichting heeft Stichting Ancora Salvării projecten en diensten ontwikkeld voor 

kwetsbare mensen, in het bijzonder voor personen met beperkingen of chronische ziekten, 

en voor hun families.  

Omdat wij willen voorzien in behoeften waarin andere instituten niet voorzien, stellen we 

onze activiteiten jaarlijks bij om daardoor zo goed mogelijk in te spelen op behoeftevragen 

van onze deelnemers. Zo hopen we ook een blijvende bijdrage te kunnen leveren aan de 

gemeenschappen waarin we werken. 

 

Huidige projecten 

Counseling Centrum ter Ondersteuning voor ouders en kinderen 

met ASS uit Tg. Frumos, Provincie Iași  

Families met een kind met een Autism Spectrum Stoornis (ASS) krijgen counseling, al 

gelang naar de behoefte individueel, in familie- of groepsverband. Daarnaast krijgen de 

ASS-kinderen wekelijks verschillende activiteiten aangeboden voor hun persoonlijke 

ontwikkeling. Dit officieel gelicenseerde project is gebaseerd op de ruime ervaring die we 

hebben opgebouwd in de dertien jaar (2003-2016) toen we ons dagcentrum „Ancora” 

hadden in de stad Iași. Momenteel hebben onze vroegere medewerkers in Iași twee eigen 

psychologiepraktijken; zij zetten zo de gespecialiseerde therapieën in Iași voort. Daarbij 

werken ze op contractbasis samen in de projecten van onze stichting. In juli hebben ze de 

zes nieuwe kinderen met ASS die eind 2018 of begin 2019 aangemeld waren, 

psychologisch getest. Aan het eind van 2019 zijn er dertien families ingeschreven. Speciale 

scholen in de regio informeren en adviseren wij over ASS en de behandelmethodes. 

Daartoe organiseren wij bijeenkomsten.  

Het Counseling Centrum maakt via een samenwerkingscontract onderdeel uit van het 

Sociale Diensten Centrum, dat beheerd wordt door het gemeentebestuur van de stad     

Tg. Frumos. Het contract is geldig tot 2020.  

 

  

 



Stichting Ancora Salvării Jaarverslag 2019 
 

 

2 

Sociaal Centrum „Vreugde-Park” uit Strunga, provincie Iași 

Families met een gehandicapt kind krijgen al naar gelang hun behoeften counseling op 

individuele basis of in familie- of groepsverband. De gehandicapte jeugdigen zelf krijgen 

wekelijk verschillende activiteiten aangeboden om hun persoonlijke ontwikkeling te 

bevorderen. Twee van de gehandicapten zijn inmiddels volwassen. Eind 2019 waren acht 

families ingeschreven. Er wordt aan gewerkt om voor dit project een licentie te krijgen. 

Regelmatig komen leerlingen van verschillende speciale onderwijsinstellingen voor speciale 

activiteiten, waarbij ze gebruik maken van voorzieningen in ons centrum: een keuken, 

kopieerapparaat, laminator, Speel ’o theek 100 en de speeltuin op het terrein van ons 

project. 

In de zomervakantie komen ook de families van het Counseling Centrum ter 

Ondersteuning voor ouders en kinderen met ASS uit Tg. Frumos naar het Sociaal Centrum 

„Vreugde-Park” in Strunga. Zij nemen dan deel aan ons speciale zomerprogramma, 

waarbij gebruik gemaakt wordt van de speeltuin en zwembad.  

Kinderen met sociale behoeften uit zes plaatsen in de regio krijgen in het weekend en 

tijdens schoolvakanties (met name de zomervakantie) een recreatie-programma 

aangeboden door vrijwilligers.  

Daarnaast bieden we families met een gehandicapt kind uit andere regio’s van het land 

gespecialiseerde consultaties aan. We geven hun informatie en – als het nodig is – 

ontvangen zij van ons ook orthopedisch en ander aangepast materiaal. Zo is ook ons 

nieuwe project „Aangepast kunnen we het ook” ontstaan.  
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Nieuwe projecten in 2019 

Speel „o theek 100 

Met een financiële ondersteuning van Kaufland Roemenië via het 

platform StartONG hebben we vanaf mei in Vreugde-Park uit Strunga, 

een speel ’o theek met nieuw gekochte spellen gebracht, dat 

aangevuld is met speelgoed vanuit Nederland.  

De deelnemers van onze stichting hebben elke week met deze spellen 

uit de Speel ’o theek 100 gespeeld. Maar we hebben ook regelmatig met spellen de 

Speciale School uit Pașcani, de Speciale Scholen „Trinitas” (Cluster 3) en „Moldova” 

(cluster 1) uit Tg. Frumos bezocht.  

Daarnaast zijn onderwijsgevenden uit deze genoemde speciale scholen naar ons Centrum 

uit Strunga gekomen voor twee workshops over het maken van didactisch materialen met 

kosteloze dingen naar de principes van methode TEACCH.  

De financiering is gestopt maar we zullen gebruik blijven maken van Speel ’o theek 100 

binnen onze activiteiten van de stichting maar ook bij de scholen waarmee we 

samenwerken.  

 

Project “Aangepast kunnen wij het ook” 

Dit project begon in augustus met het kopen van nieuwe ergotherapeutische 

aanpassingen, die mogelijk waren gemaakt door een financiering vanuit Kaufland, 

die via platform StartONG ontvangen werd. Deze aanpassingen bieden we mensen 

met motorische beperking aan; zij proberen die waarbij we ook gelijk een 

uitgebreide evaluatie doen van de zelfredzaamheid.  

De gekochte aanpassingen zijn, aangevuld met orthopedische materialen uit 

Nederland samengebracht in een „ergotheek”, waaruit we mensen met motorische 

problemen kunnen voorzien van middelen die zij nodig hebben.  

In dit project participeren 33 personen met motorische of meervoudige beperking. 

Zij komen uit de plaatsen Strunga, Tg. Frumos, Pașcani, Suceava, Dorohoi en Iași 

en zijn beoordeeld door een jeugdfysiotherapeut uit Nederland met onze 

arbeidstherapeut.  
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Ook hebben we diverse workshops georganiseerd over het belang van aanpassingen bij 

het revalideren van personen met motorische beperkingen. 

 in Tg. Frumos, bij Speciale School „Trinitas”,  
 in Pașcani, bij de Speciale School,  
 in Iași, een publieke ontmoeting in christelijk centrum „La Răscruce” 
 en Suceava, bij de universiteit „Ștefan cel Mare”.  

 

Ook al is de financiering beëindigd, we zullen wel verder werken met deze ergotheek. 

Eveneens zullen we hulpvragen blijven beoordelen, en, wanneer nodig, orthopedische 

materialen geven. Ook zullen we diverse evenementen blijven organiseren, waarin we 

informeren geven over aanpassingen in het revalidatieproces. Daartoe behoort ook het 

geven of verkopen van ons boek Cu suport pot s-o fac și eu (Met hulp kan ik het ook), een 

gids over het opvoeden en het onderwijzen van kinderen met een motorische beperking 

die veroorzaakt is door een hersenbeschadiging.  

 

Vertalingen 

Momenteel werken we aan 

verschillende vertalingen van 

gespecialiseerde materialen in het  

Roemeens: 

 Het boek Dit is Autisme van Colette de Bruin. Autisme wordt hierin uitgelegd door 

het beschrijven van de hersenwerking bij mensen met ASS. Bij de vertaling helpt 

ons een moeder van een kind met ASS; 

 De ZML leerlijnen van CED Groep Rotterdam, een leerlingvolgsysteem voor kinderen 

met een verstandelijke (en meervoudige) beperking. We willen het digitaal 

aanbieden zodat het bijhouden van de vorderingen van de kinderen makkelijker is. 

Er werken twee onderwijsgevenden van de Speciale School te Pașcani met ons 

samen. Wanneer het klaar is, zullen we het ook via de schoolinspectie beschikbaar 

stellen voor andere partnerscholen. 

 Test C-BiLLT (Computer-Based instrument for Low motor Languages Testing) om te 

evalueren het begripsniveau van gesproken taal bij kinderen met een ernstige 

cerebrale parese, die niet kunnen deelnemen aan normale testen als gevolg van hun 

zware lichamelijke beperking en hun onvermogen tot spreken.  



Stichting Ancora Salvării Jaarverslag 2019 
 

 

5 

Deze test hopen we voor het Roemeens taalgebied uit te geven met hulp van de 

Universiteit van Suceava (faculteiten psychologie en 

onderwijswetenschappen).  

 

Evenementen in 2019 

Workshop over revalidatie bij kinderen met ernstig meervoudige beperking 

In mei hebben we in Iași deze workshop gehad, gegeven door een jeugdfysiotherapeut uit 

Nederland, die een ruime ervaring heeft met deze doelgroep. Er waren meer dan 60 

specialisten op af gekomen om naar haar te luisteren. De uitgangspunten zijn 

gepresenteerd met foto’s en filmpjes aan de hand van casussen. Benadrukt is het belang 

van therapie bij kinderen die een beperking hebben en met epilepsie bekend zijn. Ook is 

uitgelegd hoe deze kinderen geholpen kunnen worden.  

Ook de boekpresentatie van Cu suport pot s-o fac și eu (Met hulp kan ik het ook), een gids 

over het opvoeden en het onderwijzen van kinderen met een motorische beperking die 

veroorzaakt is door een hersenbeschadiging.  

 

Groep Nederlandse vrijwilliger in Strunga 

Begin juni zijn zeven vrijwilligers uit Nederland in Strunga geweest om ons te helpen bij 

het onderhoud van de speeltuin, vooral door het verven van verschillende toestellen. 

Daarnaast hadden ze ook activiteiten met de kinderen ondernomen, vooral in het 

zwembad.  

 

Medische controles in Strunga 

In juni zijn vijftien vrijwilligers uit de medische wereld geweest. Het 

betrof leden van de Vereniging voor Christelijke Artsen in Roemenië 

(Asociația Medicilor Creștini România), filiaal te Iași. Zij hebben in 

ons Sociaal Centrum uit Strunga gratis spreekuren gehad voor de 

bevolking uit de regio. Er kwamen 40 personen op het spreekuur. 

Deze activiteit was goedgekeurd door de gezondheidsinspectie. 

Daarnaast kregen 45 kinderen voorlichting of het tandenpoetsen; zij 

hebben tandenborstel en tandpasta gekregen. 
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Cursus over Trauma 

In oktober zijn een psychiater en een klinisch psycholoog uit 

Nederland in Iasi geweest voor het geven van een 

tweedaagse cursus over trauma, het herkennen ervan en het 

behandelen van de effecten. Vijftig specialisten hebben het 

met grote interesse gevolgd. Van hen hebben acht personen 

een groep gevormd die in 2020 met Nederlandse specialisten 

driemaandelijkse intervisie-sessies zullen houden.  

 

Ervaringen uitwisselen bij Universiteit uit Suceava – (noordoost) Roemenië 

Januari. Er zijn activiteiten van de stichting gepresenteerd door de voorzitter van de 

stichting tijdens het evenement ter afsluiting van een Europees project over het belang 

van samenwerking tussen enerzijds families van kinderen met beperking en anderzijds 

onderwijsinstellingen. Wij namen daaraan deel door het invullen van vragenlijsten met 

ouders van onze deelnemers.  

Juli. De voorzitter van de stichting heeft deelgenomen aan een conferentie voor Roemenen 

in de diaspora, waar hij het Nederlandse onderwijssysteem heeft uitgelegd. Hij ging in op 

de organisatievorm, de ideeën die centraal staan en hoe die uitgangpunten ook in onze 

stichting toegepast worden.  

Oktober: Naast de cursus over trauma zijn we met de 

Nederlandse specialisten, een psychiater en klinisch 

psycholoog, op de Universiteit te Suceava geweest om op 

de faculteiten psychologie en onderwijswetenschappen 

informatie uit te wisselen over de geestelijke 

gezondheidszorg.  

 

November: In het project „Aangepast kunnen wij het ook” hebben we een presentatie 

gehouden op de faculteiten fysiotherapie, psychologie en onderwijswetenschappen van de 

universiteit „Ștefan cel Mare” over de behandeling van kinderen met ernstige meervoudige 

beperking. Deze presentatie werd gegeven door de jeugdfysiotherapeut, onze 

arbeidstherapeut en de stichtingsvoorzitter. 
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Evenementen op internationale dagen 

Met onze partners hebben we in Pașcani en Tg. 

Frumos evenementen georganiseerd rondom 

Wereld Autisme-dag (1 april), Kinderdag (1 juni) en 

de internationale dag voor mensen met een 

beperking (3 december).  

Feestdagen 

Pasen en kerst zijn gevierd in Roemenië met een concert in 

het Cultuurhuis van de stad Tg. Frumos, en in Moldavië 

met een programma in de stadsbibliotheek te Bălți. 

Tegelijkertijd zijn in beide landen bezoeken afgelegd bij 

diegene die door ernstige beperking of ziekte niet naar 

deze evenementen konden komen.  

In Iași hebben we ook een kerstmarkt gehad waar handwerkjes verkocht werden 

die de deelnemers gemaakt hadden met materialen uit Nederland.  

Transporten uit Nederland 

Dit jaar heeft Stichting Sarfath drie transporten met hulpgoederen 

per vrachtwagen naar Roemenië gestuurd. De materialen zijn 

gedoneerd aan instellingen (bijvoorbeeld: schoolbanken aan 

scholen, medisch materiaal aan artsen) of aan hulpbehoevende 

families (zoals voedsel of kleding); andere dingen zijn binnen 

onze hulpverlening gebruikt, waaronder Speel ’o theek 100 en 

Ergotheek.  

 

Filiaal in Rep. Moldavië van Stichting Ancora Salvării uit 

Roemenië 

Maandelijks hadden we voor onze deelnemers een recreatie-programma in samenwerking 

met oudervereniging ProVita. Ook hebben we kinderen en jongeren bezocht die door hun 

beperking niet uit huis kunnen.  
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Eind april was jeugdfysiotherapeut Hester een week bij ons. We hebben met haar meer 

dan 40 personen met een motorische of meervoudige beperking besproken; de nodige 

orthopedische aanpassingen zijn verstrekt, zoals ortheses die we uit Nederland hadden 

ontvangen. Begin november is Hester twee dagen in Bălți geweest om enkele deelnemers 

opnieuw te bespreken, en indien nodig hulp te geven (bijv. oefeningen met ze te doen).  

 

Pasen is gevierd op 3 mei, Kinderdag op 2 juni en de internationale dag voor mensen met 

beperking op 15 december in de Stadsbibliotheek te Bălți. Tegelijk hebben we 

huisbezoeken gedaan bij diegene die bedlegerig zijn.  

In de zomer is met hulp van vrijwilligers uit Engeland hard gewerkt aan de renovatie van 

het kamphuis in het dorp Sadovoe. Behalve onze deelnemers hebben we projecten van 

onze partners bezocht: het bejaardenhuis „Tabita” en dagcentrum voor volwassenen met 

beperking „Socium”. Daar hebben we programma’s georganiseerd met spel, liedjes en 

sketches. Daarnaast zijn kerkjes op het platte land bezocht, alsook zieke mensen in deze 

dorpen.  

 

In samenwerking met Stichting GAIN Nederland zijn er verschillende acties geweest om 

mensen te helpen die nauwelijks overleven kunnen. We hebben hulpgoederen 

aangeboden. Bij enkele huisjes en instellingen zijn renovatiewerkzaamheden verricht. Ook 

zijn op kinderdag en met Kerst schoenendozen met cadeautjes geschonken (gevierd 

05/01/2020, orthodoxe kalender, maar de dozen waren er al in december). 
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Partners 

In Roemenië 

- Federatie voor NGO’s die sociale diensten bieden „FONSS” 

- Gemeentehuizen van de stad Tg. Frumos en gemeente Strunga 

- Speciale School „Trinitas” Tg. Frumos, cluster 3 

- Speciale School „Moldova” Tg. Frumos, cluster 1 

- Speciale School Pașcani, cluster 3 

- Universiteit „Ștefan cel Mare” uit Suceava 

- Stichting Kaufland, via platform StartONG en 

Stichting Act for Tommorow 

- Nederlandse Ambassade in Roemenië 

 

In Moldavië 

 Oudervereniging ProVita Bălți  

 Kerk „Vifania” te Bălți, met hun kamp uit het dorp 

Sadovoe 

 Centrum „Socium” Bălți 

 Bejaardenhuis „Tabita” Iabloana  

 Nederlandse Consulaat uit Chișinău 

 

In UK 

 Organisatie Mission Direct 

 Olga Bogdashina 
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In Nederland 

 Steunstichting Ancora Salvării 

 Stichting Sarfath 

 Stichting GAIN (exclusief voor Moldavië) 

 Locale kerken 

 Individuele sponsors  

 Fysiotherapeut (jeugd) Hester 

 Onderwijsinstellingen („De Brug” Rotterdam, „Ariane de Ranitz” Utrecht, Medisch 

Universiteit Amsterdam afdeling kinderrevalidatie, Hogeschool Fontuys Eindhoven) 

 Instellingen voor GGZ (Autimaat Doetinchem, G-Kracht Delft) 

 

Plannen voor 2020 

Doorgang en ontwikkelen van huidige projecten is het hoofddoel. Dit houdt in: 

 Verder werken aan het verkrijgen van de benodigde officiële papieren voor het 

sociale centrum „Vreugde-park” te Strunga - Roemenië;  

 Analyseren van hoe we het beste door kunnen gaan met 

het Counseling Centrum ter Ondersteuning voor ouders en 

kinderen met ASS uit Tg. Frumos - Roemenië, nadat huidig 

contract afloopt; 

 Ontwikkelen van het nieuwe project in het dorp Sadovoe, 

Mun. Bălți - Moldavië; 

 Afronden van het hierboven gemelde vertaalproject en de vertaalde boeken op de 

Roemeense markt brengen; 

 Uitnodigen van specialisten uit het buitenland om uit hun ervaringen te delen; 

 Uitbreiding en actualiseren van onze vakkennis omtrent enkele gerichte behoeften 

voor persoonlijke behandeling van mensen met bepaalde diagnoses en 

aandoeningen.  


