
                                 

 

 

Geschiedenis 

Stichting Ancora Salvării is opgericht in 2002. Het eerste project betrof een 

dagcentrum in het bijzonder voor kinderen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Dit 

centrum heeft gefunctioneerd vanaf 2003 tot 2016. In deze jaren hebben we ons 

ingezet voor hun recht om enige vorm van onderwijs te krijgen, en voor het 

professionaliseren van specialisten. Dit alles heeft geleid tot wijziging van de 

doelgroep en daarom zijn in ons centrum in Iași nu twee eigen psychologie-praktijken 

gevestigd van onze vroegere medewerkers, die nu onze partners zijn geworden! 

Het project „Vreugde-Park” uit dorpsgemeenschap Strunga 

In 2003 hebben we een terrein gekocht in het dorp Strunga waarop we sindsdien een 

gebouw met een etage, een speeltuin, een terras, een overdekt zwembad en een 

loods hebben gebouwd. Gelukkig hebben we een aangepaste bus, waarmee we 

mensen uit de wijde omgeving kunnen ophalen.  

Hier bieden we diverse activiteiten aan om de sociale integratie en persoonlijke 

ontwikkeling van kinderen en jeugd met speciale en/of sociale behoeften te 

bevorderen en om hun familie’s te ondersteunen. Daarnaast bieden we in 

samenwerking met onderwijsinstellingen hun leerlingen bijzondere leeractiviteiten, 

vaak gericht op arbeid. 

Counseling Centrum voor ouders en kinderen met ASS in Târgu Frumos  

De gemeentehuis van Tg. Frumos heeft vanaf 2015 een Multifunctionele Sociale 

Centrum waar men ons voor de periode van vijf jaar drie kamers heeft gegeven om 

families uit de stad of omliggende dorpen met een autistisch kind te ondersteunen. 

We bieden individuele counseling, zowel in familie- als groepsverband, en ook 

activiteiten ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling. Wekelijks zijn er 

activiteiten voor kinderen met ASS, waarmee we ze helpen vertrouwd te raken met 

verschillende levenssituaties. Tevens bieden we individuele counseling voor de 

ouders en maandelijks zijn er ondersteunsgroepen voor ouders en tieners, zussen en 

broers van de kinderen met ASS. 

Samenwering met de speciale scholen uit provincie Iași 

Speciale school "Trinitas" Tg. Frumos (NL: cluster 3 - vroegere ZML)  

Regelmatig kwamen er klassen van deze school naar Vreugde-Park te Strunga voor 

bijzondere leer-activiteiten. Ook organiseren we op speciale dagen (b.v. feestdagen) 

gezamenlijke activiteiten in de school. In oktober hadden we een workshop met 

Maaske, een Nederlandse logopediste, die gespecialiseerd is in eetproblemen bij 

kinderen met een beperking. 



                                 

 

 

Speciale School "Moldova" Tg. Frumos (NL: cluster 1 - visus problemen)  

Het is deze school enkele keren gelukt dit jaar om met hun klassen voor kinderen 

met meervoudige beperkingen naar het Vreugde-Park uit Strunga te komen. En 

aan het einde van het jaar hebben we een handenarbeid kerstactiviteit in hun 

schoolgebouw gehad. Daarnaast was er voor de tweede keer een ontmoeting om 

ervaringen uit te wisselen met Thea, een lerares uit Nederland die vele jaren met 

leerlingen met visuele beperking heeft gewerkt, tevens ook zelf 

ervaringsdeskundige. 

 Speciale School Pașcani  (NL: cluster 3 - vroegere ZML)  

Tweeweekelijks waren we in deze school voor ontmoetingen in de klassen als 

consulenten, of organiseerden we er workshops voor onderwijsgevenden en/of 

voor ouders. In oktober hadden we een samenwerking op het Vreugde-Park in 

Strunga voor twee groepen van vijf families: de eerste met kinderen met ASS 

(autisme) en de tweede met CP (Cerebrale Parese). Deze groepen zijn drie dagen 

na elkaar gekomen voor een programma met evaluatie en counseling. 

Moldavische afdeling van onze stichting 

Vanaf 2008 werken we samen met de oudervereniging voor kinderen met 

beperking ‘Pro Vita’. Sinds 2014 is er een afdeling van onze stichting in 

Moldavië en hebben we verschillende  projecten gehad met als doel om 

specialisten, onderwijsgevenden, artsen en ouders over autisme-behandelingen 

te informeren. Hiervoor gebruiken we veel gebruikte internationale methodes 

omtrent aangepast onderwijs. Dit jaar hebben we een huis gekocht naast het 

kamp van de plaatselijke kerk Vifania uit Bălți. Samen willen we families met 

iemand die een beperking of chronische ziekte hebben, onvergetelijke 

momenten bezorgen. Dit doen we door middel van een programma bij het 

kamp en door hen de nodige hulp te bieden, wat kan bestaan uit het bieden en 

aanpassen van orthopedische hulpmiddelen, raad voor het makkelijker maken 

van de verzorging en opvoeding. Ook bieden we hulp door het leggen van 

contacten met instellingen, waar ze hulp kunnen krijgen.  

 

Evenimenten in 2018 

26 februari - 4 maart: Hester, kinderfysiotherapeut uit Nederland, heeft 

spreekuren gehad voor verschillende kinderen met motorische beperking en 

hun ouders. Daarbij hebben we deze kinderen voorzien van orthopedische 

hulpmiddelen  die we vanuit Nederland gekregen hadden, zoals statafels,  

orteses, semi-orthopedische schoenen, douche-stoels. We zijn in Boekarest, 

Brăila, Iași en Bălți geweest.  



                                 

 

 

2 - 9 maart: bijeenkomsten voor moeders van onze deelnemers in Strunga, Tg. 

Frumos, Pașcani en Bălți.  

29 maart - 4 april: Wereld Autisme Dag en Paasfeest. We waren betrokken in 

een project van de Speciale School te Pașcani met een expositie van 

handwerkjes door de deelnemers gemaakt en een workshop. Daarnaast hadden 

we een concert voor Pasen in het Vreugde-Park in Strunga. 

30 mei - 5 juni: Internationale kinderdag. We hebben meerdere bijeenkomsten 

gehad in onze speeltuin met de leerlingen uit Tg. Frumos en Pașcani, alsook met 

onze deelnemers. Daarnaast hebben we ook kinderen met ernstige beperking 

thuis bezocht in Bălți, om ze blij te maken op kinderdag, ondanks dat ze niet zelf 

uit huis kunnen.  

 18 - 30  juni: Een groep van vrijwilligers uit Bunschoten-Spakenburg hebben het 

herkwerk in Vreugde-Park te Strunga mede-gebouwd en het geschilderd. 

Daarnaast zijn er verschillende activiteiten georganiseerd met onze deelnemers.  

9 - 16 juli: kamp in Bălți; voorzitster van de stichting was betrokken bij een kamp 

voor mensen met auditieve beperking. In deze periode was het kamphuis 

gekocht naast de kamp van de kerk om ons werk daar uit te breiden in de 

toekomst. 

6 - 18 augustus: Onze camperbus is gebruikt in de dorpen voor een 

zomerprogramma voor kinderen door locale vrijwilligers. 

6  - 8 september: Open dagen in Vreugde-Park uit Strunga. Tijdens deze dagen 

waren er, verdeeld over drie dagen, verschillende activiteiten, zoals: expositie 

met handwerken van onze deelnemers en foto’s van het project door de jaren 

heen, rondleiding door het centrum en park, spelletjes.  

19 - 26 september: Samen met Thea; een Nederlandse (blinde) lerares met veel  

ervaring in onderwijs voor leerlingen met visuele beperkingen, hadden we 

verschillende activiteiten met leerlingen van de Speciale School “Moldova” uit Tg. 

Frumos, waaronder een workshop voor onderwijsgevenden als 

ervaringsuitwisseling.  

10 - 14 oktober: Maaske, een logopediste uit Nederland en gespecialiseerd in 

kauw-, slik- en eetproblemen. Rondom haar specialisme was er een workshop 

voor ouders en onderwijsgevende op de Speciale School “Trinitas” uit Tg. 

Frumos. Daarnaast heeft ze als lerares logopedie van de Fontys Hogescholen 

Eindhoven ons geholpen met het voorbereiden van de stageperiode van de 

studenten uit Nederland. 



                                 

 

 

10 - 28 oktober: We hebben twee studenten uit Nederland gehad in een 

counseling-programma voor twee groepen van de Speciale School uit Pașcani. 

Zij studeren aan de Fontys Hogescholen Eindhoven,sectie  logopedie en 

Fysiotherapie.  

17 - 19 oktober: drie dagen van evaluatie en counseling voor vijf families met 

een kind met ASS (Autism) door een multidisciplinaire team en stagiares, 

studenten van de faculteit psychologie uit Iași en studenten van logopedie en 

fysiotherapie uit Nederland. Het was een samenwerking tussen 1) onze 

stichting, die zich beziggehouden heeft met het organiseren en counseling,  

2) de eigen praktijk psychologie „Cătălina Coșuță” voor de evaluatie en 

psychologisch testen en 3) de Speciale School uit Pașcani, die de leerlingen 

heeft uitgekozen en zijn gekomen met de therapeut van de school. Voor 

iedere familie is een psychologische evaluatierapport geschreven. Daarnaast 

is er een vragenlijst ingevuld over de communicatie en zelfredzaamheid. Zo 

zijn ze allen met concrete doelen naar huis vertrokken, maar ook met de 

nodige werkmaterialen. Belangrijk is om contact te onderhouden via school, 

hetgeen we al gepland hebben voor 2019.  

22 - 24 oktober: voor vijf families met een kind met een verstandelijke en 

motorische beperking drie dagen van evaluatie en counseling door een 

multidisciplinaire team en stagiares, studenten van de faculteit psychologie 

uit Iași en studenten van logopedie en fysiotherapie uit Nederland. Het was 

een samenwerking tussen 1) onze stichting, die zich bezig gehouden heeft 

met het organiseren en counseling,  2) eigen praktijk psychologie „Cătălina 

Coșuță” voor de evaluatie en psychologisch testen en 3) de Speciale School 

uit Pașcani, die de leerlingen heeft uitgekozen en zijn gekomen met de 

therapeut van de school. Voor iedere familie die deelnam is een 

psychologische evaluatierapport geschreven. Daarnaast is er een vragenlijst 

ingevuld over de communicatie en zelfredzaamheid. Zo zijn ze allen met 

concrete doelen naar huis vertrokken, maar ook met de nodige 

werkmaterialen en orthopedische hulpmiddelen. We zullen in contact blijven 

via school om zo het opvoedingsproces en, zo vaak als mogelijk, 

aanpassingen aan te bieden.  

20 oktober + 17 november: drie tandarts-studenten hebben deze twee dagen 

interactieve presentaties gegeven voor leerlingen van de bassischolen uit 

dorpgemeenschappen Lungani en Vascani-Ruginoasă, provincie Iași. Daarbij 

is onze camperbus gebruikt. 

28 oktober - 2 november:  Olga Bogdashina; een internationaal erkend 

specialist heeft haar boek gepresenteerd Exploratie van de sensorische 

wereld van autisme, vertaald door onze stichting, bij de faculteiten uit Iași, 

Suceava – Roemenië en Chișinău, Comrat (bij schoolinspectie) – Moldavië.  



                                 

 

 

 6 - 8 november: Simone, afgevaardigde van een Engelse organisatie die zich 

bezighoudt met praktische hulp tijdens de zomer met vrijwilligers, is in Bălți – 

Moldavië geweest voor het bespreken van details voor het gezamelijk project 

in zomer 2019 om ons nieuwe kamphuis te renoveren en om activiteiten door 

vrijwilligers uit Engeland met onze deelnemers te organiseren.  

30 november - 3 december: kerstmarkt georganiseerd in Christelijk Centrum 

“La Răscruce” te Iași met nieuwe hulpgoederen en handwerk, gemaakt door 

de deelnemers. De opbrengst is voor onze activiteiten in Strunga 

5 december: Internationale Dag voor mensen met beperking. Om deze dag te 

markeren hebben we een gezamelijke activiteit georganiseerd op Speciale 

School “Trinitas” uit Tg. Frumos, door handenarbeid te doen rondom het 

sinterklaasfeest. 

12 december: Handwerkjes rond Kerst op Speciale School “Moldova” uit Tg. 

Frumos; 

21 december: Kerstconcert georganiseerd door ons in het Cultuurhuis in Tg. 

Frumos  

26 December: We hebben kerstliederen gezongen bij onze deelnemers die 

thuis bedlegerig zijn in Strunga. 

28 december: Kerstprogramma voor deelnemers uit Bălți. ’s Morgens zongen 

we bij adressen van mensen die bedlegerig zijn en ‘s middags hadden we een 

programma met een jeugdkoor, handwerkjes en spelletjes in de 

stadsbibliotheek.  

 

Resultaten in 2018 

 Het verkrijgen van de licentie voor het Counseling Centrum voor ouders 

en kinderen met ASS te Târgu Frumos Succesvol organiseren van twee 

series van drie evaluatie- en informatie-dagen voor vijf families. De 

eerste serie met kinderen met autisme en de tweede serie met 

kinderen met motorische beperkingen. Daarbij waren zowel studenten 

als stagaires uit Iași en Nederland betrokken. Het waren speciale dagen 

met tastbare resultaten, niet alleen door het vaststellen van de huidige 

situatie van het kind maar ook door het stellen van concrete doelen 

voor de toekomst. De atmosfeer was bijzonder. Datgene wat ons 

speelpark biedt, helpt om tijd te hebben om elkaar te leren kennen en 

om te ontspannen. Het programma, met enkele aanpassingen, maakt 

mogelijk om de deelnemers aan te moedigen en tot ontwikkelen te 

brengen.   



                                 

 

 

 Organisatie van de open dagen te Strunga 

 Workshops met specialisten uit Nederland: Thea (het werken met 

leerlingen die een visuele en verstandelijke beperking hebben) en Maaske 

(problemen rond eten bij kinderen met een beperking)  

 Conferenties op faculteiten van psychologie in verschillende steden met 

Olga Bogdashina en het vertalen van haar boek.  

 

Moeilijkheden in 2018 

 Het stagneren van het proces om licentie voor het project „Vreugde-

Park” te Strunga te verkrijgen, door het ontbreken van de 

brandweervergunning. We hebben de aanvraag in januari 2018 ingediend, 

maar nog geen definitief antwoord gekregen. Onze jurist, met wie we een 

urencontract hebben, zal ons helpen om uit deze impasse te komen.  

 

Een jaar van transitie  

Onze stichting probeert steeds weer om goed aan te sluiten bij de bestaande 

noden binnen de samenleving die niet (helemaal) gelenigd worden door 

andere personen of organisaties/instituten, ongeacht of ze van de overheid of 

privé zijn. In 2018 hebben we ons daarom geconcentreerd op het verdiepen 

van onze contacten met onze partners, maar ook in het leggen van nieuwe 

contacten, soms met meer succes dan anderen. Daarnaast hebben we 

geobserveerd welke problemen mensen in nood en hun omgeving 

tegenkomen. Zo zijn er ideeën voor de toekomst ontstaan, die moeten 

geanalyseerd en gepland worden, Maar, met Gods hulp, zullen we verder gaan 

met het brengen van nieuwe informatie en gespecialiseerde literatuur.   

 

Toekomstplannen voor 2019 

Afronding van de aanvraag van de licentie voor het project „Vreugde-Park” uit 

Strunga 

Organiseren van meerdere groepen voor de evaluatie- en counseling-dagen in 

Strunga. 

Renoveren van het nieuwe huis uit dorp Sadovoe, provincie Bălți 

Introduceren van nieuwe thema’s over het verzorgen, opvoeden en 

onderwijzen van mensen met een beperking of chronische ziekte. Deze   

thema’s willen we integreren in onze activiteiten van informeren en counseling in beide landen.  



                                 

 

 

 

Onze partners 

In Roemenië 

 FONSS (Federatie NGO’s voor sociale diensten waar we lid van zijn) 

 Schoolinspectie Provincie Iași 

 Gemeente Târgu Frumos,  

 Gemeente Strunga  

 Sociale zaken Provincie Iași 

 Jeugdzorg Provincie Iași 

 Baptisten gemeente „Emanuel” uit Ruginoasa (ligt tussen Pașcani en Tg. Frumos) 

 Christelijk Centrum “La Răscruce” Iași 

 

In Moldavië 

 Oudervereniging Pro Vita Bălți  

 Baptisten gemeente “Vifania” Bălți 

 Gemeente Bălți 

 Faculteit „Alecu Russo” Bălți 

In Nederland  

 Stichting „Sarfath” 

 Steunstichting „Ancora Salvării” 

 Fontuys Hogeschool Eindhoven 

 

Overigen  

 International Autism Institute, Russia  

 Olga Bogdashina, Anglia 

 Vzw „Vrienden voor vrienden”, Belgia  


