
JAARVERSLAG 2012 Stichting Ancora Salvării 

Projecten:  

- Dagcentrum Ancora voor kinderen met ASS (autisme) in de stad Iasi-Roemenië en omgeving; 

- Counseling van ouders/familie/verzorgers, die een persoon met handicap onder hun zorg hebben;  

- Samenwerking met speciale scholen, dagcentra in provincie Iasi-Roemenië maar ook in Bălți en Chișinău-

Moldavië; 

- Dienstencentrum met o.a. therapieën voor kinderen en jeugd met een handicap te Strunga, provincie Iasi-

Roemenië; 

- Dienstencentrum met o.a. aangepaste clubaktiviteiten voor mensen met een handicap of chronische ziekte 

en  informatiebijeenkomsten te Balti-Moldavië; 

- Vertaalwerk (o.a. in boekvorm)/Workshops/cursussen op vakgebied van de gehandicaptenzorg. 

     

Resultaten: 

- 50 kinderen met ASS geïntegreerd in een vorm van onderwijs; 

- Therapiemogelijkheden voor een groep van 35 peuters en kleuters met ASS of aanverwante problemen ter 

voorbereiding op een vorm van onderwijs; 

- Voortzetting van de oudersteungroep voor ouders van kinderen met ASS; 

- Openheid bij verschillende overheids- en particuliere instellingen voor advisering; 

- Nieuwe samenwerking:  in de hoofdstad van Moldavië, Chisinau, i.v.m. speciaal onderwijs  

- Ontwikkelen van eigen modules over ASS die we gegeven hebben aan verschillende onderwijsgevenden 

ouders en/of verzorgers en studenten. 

- Een zelfstandig team van lokale professionals met doorzettingsvermogen, die inmiddels naast hun scholing 

door Nederlanders ook een erkend Roemeens diploma hebben gehaald in de methode TEACCH voor werken 

met kinderen die ASS hebben of een aanverwante communicatiestoornis. 

    

Minder geslaagde activiteiten: 

- Dit jaar begonnen we aan onze inkomsten te zien dat er een wereldwijde economischie crisis gaande is en 

dat had voor ons zijn weerslag op de afwerking van de bouwwerkzaamheden in Strunga – Roemenië en Balti 

– Moldavië. Deze hebben we gedeeltelijk door moeten schuiven naar het volgend jaar.  

- Ook het doorverwijzen van de kinderen naar een vorm van onderwijs loopt niet altijd soepel doordat het 

Roemeense onderwijssysteem erg rigide is, dit veroorzaakt veel problemen, zeker op het platte land. 


