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We groeien samen in elke omstandigheid!
Activiteiten van de stichting in 2021
We zijn dankbaar dat we in dit jaar ons werk verder hebben kunnen ontwikkelen. Het is gelukt om
belangrijke stappen te nemen in de activiteiten, die we al begonnen waren in 2020. Ook zijn we dankbaar
dat we de mogelijkheid hebben gehad om nieuwe projecten te beginnen. Zo zijn we als stichting en op
persoonlijk gebied gegroeid.

VERVOLG VAN DE PROJECTEN
Centrum voor Counseling en Ondersteuning voor ouders en kinderen te Tg. Frumos en Sociaal
Centrum Vreugde-Park uit Strunga, Provincie Iași, Roemenië
Kinderen en jongeren met een beperking of leerprobleem komen wekelijks naar de centra om deel te
nemen aan programma’s voor persoonlijke ontwikkeling. En verder om ze voor te bereiden op een zo
zelfstandig mogelijk actief leven na school. We hebben vijf werkateliers gecreëerd: zelfverzorging
(persoonlijke hygiëne, huishouden, koken), handvaardigheid, administratie (kopiëren, lamineren, etc.),
speltherapie en tuinieren. Tegelijkertijd is de families van de kinderen counseling aangeboden,
individueel maar maandelijks ook groepsgewijs. We hebben speciale evenementen georganiseerd op
verschillende feestdagen. Met moederdag hebben we moeders in het zonnetje gezet in de
groepsontmoetingen. Met Pasen zijn we alle families langs gegaan met een cadeau en met kinderdag (1
juni) hebben we verschillende klassen van de speciale scholen uit de omgeving op bezoek gehad in het
Vreugde-Park. Ook hebben vrijwilligers programma’s georganiseerd voor kinderen van arme gezinnen
uit de dorpen en voor onze deelnemers. Een transport uit Nederland is gekomen met mooie bruikbare
spullen voor onze projecten. In de zomervakantie hebben we een speciaal programma gehad met
kampdagen, opnieuw georganiseerd door vrijwilligers: zwemmen in ons overdekte zwembad,
handvaardigheid-workshops voor de moeders en voor grotere broers en zussen. Daarnaast hebben we
uitstapjes gemaakt in de mooie natuur. Natuurlijk was er ook een speciaal evenement om het schooljaar
te openen, waarna we de activiteiten van de werkateliers met de deelnemers hebben geïntensiveerd en
vóór Kerst zijn weer alle families bezocht. Zo hebben we het jaar blij en tevreden afgesloten!
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Stad Bălți, Moldavië
Zo’n twee keer per maand ging de voorzitster van de stichting een weekend naar Bălți om ons project
daar voort te zetten, om samen met het team daar van alles te organiseren, zoals activiteiten in ons
kantoor, in de kerk of op kamp. Ook bezocht zij de deelnemers thuis. Met moederdag hadden we
ontmoetingen in groepjes op ons kantoor. Met Pasen hadden we een feest bij de kerk georganiseerd
voor de jeugd en op het kantoor zijn diegene gekomen die graag handvaardigheid doen. Op kinderdag
(1 juni) hadden we een mooie dag op het kamp, gevolgd door nog drie dagen in juli, augustus en oktober.
In december hebben we een workshop georganiseerd waarin we de onderwijsgevenden uit Recea,
provincie Rîșcani, lieten zien hoe ze aangepaste didactische materialen kunnen maken. Kerst viert men
in Moldavië officieel in januari 2022 en wij doen dat dus ook.

Resultaten in 2021:
✓ Documentatie ingediend bij de brandweer met de nieuwe situatie in Strunga,
aanschaf van de nodige apparatuur en er is een eerste controle-bezoek geweest.
✓ 2/3 van het kamphuis gerenoveerd in Sadovoe, Provincie Glodeni.
✓ Creëren van het online platform, www.nevoispeciale.ro, waar men de links naar de
evaluatie-schema’s in excel voor leerlingen met speciale leerbehoeften kan vinden.
✓ Vertalen van de gehele site, gids en scoreformulier van de test C-BiLLT om het te

valideren. (de test „Computer-Based instrument for Low Motor Lanquage Testing” (C-BiLLT) is
een erkende test, gebaseerd op het gebruik van de computer voor het verkrijgen van inzicht in het
taalbegrip van kinderen met ernstig motorische beperking, die niet aan andere standaard en
erkende testen kunnen deelnemen.)

✓ Vertalen van het boek „Dit is Autisme”, van Colette de Bruin, Uitgever High 5.
✓ Verkrijgen van toestemming om het boek FLOORPLAY te vertalen en deze methode
te introduceren in Roemenië en Moldavië.
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Onze dank gaat naar de partners en sponsors!
In Roemenië:
- Federatie voor NGO’s die sociale diensten bieden “FONSS”
- Gemeentehuizen uit de stad Tg. Frumos și dorpsgemeenschap Strunga
- Special School, cluster 3 „Trinitas” Tg. Frumos
- Special School, cluster 1 „Moldova” Tg. Frumos
- Special School, cluster 3, Pașcani
- 2 Individuele Psychologie praktijken uit Iași, van vroegere medewerkers
- Universiteit „Ștefan cel Mare” in Suceava
- Stichting „Kaufland România”, door platform „StartONG” en Stichting “Act for Tommorow”

In Moldavië:
# Oudervereniging „ProVita” Bălți
# Jeugd uit de kerk en kamp „Vifania” Bălți

In Olanda:
* Steunstichting „Ancora Salvării”
* Stichting „Sarfath”
* Lokale kerken
* Individuele sponsors
* Onderwijsinstellingen („De Brug” Rotterdam, Medische Universiteit Amsterdam sectie kinderrevalidatie, Hogeschool Fontuys Eindhoven)
* GGZ-instellingen (Autimaat Doetinchem, G-Kracht Delft)
* Stichting FLOORPLAY

Plannen voor 2022:
✓ Verkrijgen van de brandweervergunning voor het Sociaal Centrum in Strunga en
daarna licentie voor de sociale diensten.

✓ Afmaken van de renovatie van het kamphuis te Sadovoe, Provincie Glodeni.
✓ Uitbreiden van het online platform: www.nevoispeciale.ro. (Dit platform heeft als doel
het bieden aan geïnteresseerden van nuttige en bruikbare informatie rondom het verhogen van
de autonomie van mensen met een beperking.)

✓ Valideren van de test C-BiLLT.
✓ Uitgeven van de vertaling „Dit is Autisme”, van Colette de Bruin, Uitgever High5.
✓ Vertalen van het boek FLOORPLAY en het introduceren van deze methode in

Roemenië en Moldavië.
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