
JAARVERSLAG 2014 Stichting Ancora Salvării 
 

Projecten:  
 Therapiecentrum Ancora voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en aanverwante 

stoornissen 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 en regelmatig ook vanuit andere 

provincies uit Oost-Roemenië maar ook in Bălți, Florești, Orhei en Chișinău (Moldavië); 
 Maatschappleijke dienstencentrum met o.a. therapieën voor kinderen en jeugd met een handicap en 

praktische hulp voor bedlegerige ouderen te Strunga, provincie Iasi-Roemenië; 
 Gespecialiseerde informatie- en begeleidingscentrum met o.a. aangepaste clubactiviteiten voor mensen met 

een handicap of chronische ziekte en  informatiebijeenkomsten te Bălți-Moldavië; 
 Vertaalwerk (o.a. in boekvorm) en het organiseren van workshops/cursussen op vakgebied van de 

gehandicaptenzorg en (speciaal) onderwijs. 
 

   
  
  Deelnemers hebben individuele behandelingsplannen, therapie met dieren in samenwerking met een andere NGO 
 

Resultaten: 
 90 kinderen met ASS geïntegreerd in een vorm van onderwijs; 
 Therapiemogelijkheden voor een groep van 45 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; 
 25 mensen met een beperking of chronische ziekte uit dorpsgemeenschap Strunga en omgeving hebben 

constante hulp gehad in de vorm van: therapie, integratie-activiteiten, counseling, ondersteuning in het 
verkrijgen van uitkeringen etc.;  

 Uitbreiding van het werkgebied in de provincie Iași en in de provinciess rondom Bălți (Moldavië), in andere 
dorpsgemeenschappen, m.n. het aanbieden van (orthopedische) hulpmiddelen en counseling; 

 Openheid bij verschillende overheids- en particuliere instellingen voor advisering, wat we m.n. konden zien 
door hun aanwezigheid tijdens onze viering van ons 10-jarig bestaan; 
  

   
 

Viering van het 10-jarig bestaan van onze stichting, cursus in Chișinău gefinancierd door de  NL’se ambassade,   
 

 Voortzetting van klassen voor leerlingen met ASS in de hoofdstad van Moldavië, Chisinau. Daarbij 
organiseren van een cursus over leerlingen met Autisme in de klas, in samenwerking met de Nederlandse 
Ambassade te Boekarest.  
 



 Organiseren van evenementen op de verschillende internationale dagen voor bewustwording rondom een 
bepaalde doelgroep zowel in Roemenië als in Moldavië, daar organiseren we deze evenementen in het 
kader van het project in samenwerking met de Nederlandse Ambassade te Boekarest.  

 Een zelfstandig team van Roemenen, onder leiding van één van hen, die teamleider is geworden. Zij hebben 
na hun vakopleiding nog officiële erkende diploma’s behaald in TEACCH (een behandelingsmethode voor het 
werken met kinderen die een communicatiestoornis hebben, o.a. ASS) en op het gebied van Sensorische 
Integratie; 

 Grondig gebruik  van erkende psychologische testen (Denver Ontwikkelings Schalen, CARS 2, ADI-R, SRS 2, 
SCQ);  

 Steeds meer uitbreiding in het geven van onze eigen modules over ASS aan verschillende onderwijsgevenden 
ouders en/of verzorgers en studenten;  

 Medesamenstellers van een informatie-DVD over ASS en communicatie in het Roemeens; 
 Drie maanden ondersteuning van een Nederlandse ergotherapeute, die ons extra informatie heeft gegeven 

over het kiezen en/of maken van aanpassingen om iemand zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren; 
 Het oprichten van een afdeling van Stichting Ancora Salvării in Moldavië, met een klein team van een 

boekhoudster en uitvoerend directeur.    
 De renovatie van ons kantoor te Bălți is van binnen af, er is ook een verwarmingssysteem wat mogelijk 

maakt om er ook in de winter activiteiten te organiseren; 
 Ondertekening van een samenwerkingscontract met gemeentehuis te Tg. Frumos (plaats 45 km. van Iași en 

10 km voor Strunga) om mee te gaan draaien in hun sociale dienstencentrum, dat nu gerenoveerd wordt.   
 

                 
  
 Ergotherapie: aanpassingen aanbieden om b.v. te koken of je aan te kleden, sociale dienstencentrum te Tg. Frumos 

 

Minder geslaagde activiteiten: 

 Er is begonnen om de loods te bouwen zodat we beter opslag hebben in Strunga daarom zijn we de 
vergunning van de brandweer voor het project in Strunga nog niet aan gaan vragen. Want de zolder staat nu 
nog steeds vol en dat zal niet geaccepteerd worden.    

 Voor ons kantooradres in Moldavië is het nog niet gelukt om de buitenkant te isoleren en om duidelijk te 
krijgen welk deel van het terrein van ons is. Hiermee gaan we volgend jaar verder.  

 Er was gepland om een cursusdag te organiseren voor artsen over mensen met beperking, door gebrek aan 
belangstelling is dit maar mondjesmaat gelukt. Helaas is dit onderwerp voor hen niet actueel.  

 We hadden graag dit schooljaar het systeem, waarin individuele therapie kon worden vergoed, willen 
implementeren maar ondanks dat de wet is aangenomen, is dit nog niet mogelijk doordat het nog niet 
duidelijk is hoe het proces van de vergoedingsaanvragen gaat werken.  Wel zijn dit jaar de eerste stappen 
gezet en is de goede weg ingeslagen.  

 

         
 

Evenementen voor kinderen met een beperking en hun brussen, familie en vrienden in de verschillende projecten 


