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Het beloofd een mooi jaar te worden; het jaar dat onze dochterstichting Bună Ziua 

copii din România zijn 20-ste bestaan viert. Een mijlpaal die we niet zomaar 

voorbij willen laten gaan. Dat zij hun bestaansrecht hebben bewezen mag na 20 

jaar duidelijk zijn, echter is de noodzaak van hun bestaan nog altijd een gegeven. 

De projecten lopen goed waarbij het centrum voor autisme met meest in het oog 

springt. Afgelopen 3 jaar is dit met ondersteuning van Pro Juventute uitgegroeid 

tot een stabiel centrum dat door ouders en gemeente goed gevonden wordt. Pro 

Juventute heeft inmiddels de eindrapportage ontvangen en zijn wij uitgenodigd om 

in Amsterdam te laten zien wat dit allemaal heeft opgeleverd. Er was in Roemenië 

behoefte aan inhoudelijke ondersteuning op het gebied van autisme en ondanks dat 

deze ook in Roemenië is gezocht bleek dit niet voldoende. Vanuit Nederland is 

Stefan Stuivenberg (fiept.nl) gevraagd deze taak op zich te nemen; een vraag waar 

hij vol enthousiasme “ja” tegen zei. Medewerkers hebben veel plannen en ambities 

welke inmiddels in een concreet project zijn beschreven. Meest bijzonder is toch 

wel de wens om annimal asisted therapy op te starten en ondersteuning te gaan 

bieden aan kinderen met autisme op reguliere basisscholen. Diverse kleinere  

projecten worden succesvol opgestart waarbij samenwerking tussen plaatselijke 

overheden en nationale organisaties steeds vanzelfsprekender is.  

Met het onderbrengen van de zorgboerderij in Guircani bij een andere organisatie 

stopte de betrokkenheid bij de uitvoering van projecten van Noi si Voi. De 

noodzaak van één gezamenlijk bestuur in Nederland kwam hiermee ook te 

vervallen. Gedurende het jaar werd nagedacht hoe verder te gaan waarbij 

uiteindelijk is besloten het bestuur te ontvlechten. Jacques Overeem en Maarleen 

Oosterhof gaan zich volledig richten op Noi si Voi en nemen afscheid. Nieuwe 

bestuursleden worden gevonden in Annemieke Strik en Sytske Jantz-van Doorn 

welke in het najaar van 2019 toetreden. De leden van de ondersteuningsgroep 

maakt kennis met hen tijdens de bijeenkomst waar het laatste werkbezoek aan 

Roemenië wordt besproken.  

De contacten met de Roemeense collega’s zijn intensief en waardevol en waar 

nodig weten we elkaar goed te vinden. Een mooie basis om het nieuwe jaar in te 

gaan.  Een jaar waarin we voortborduren op de ingeslagen weg vooruit kijken naar 

de toekomst!   
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