
Kiyoshi: 

Voordat ik naar Abrazos kwam had ik geen vrienden en 

was ik a-sociaal. Sinds ik bij Abrazos ben weet ik hoe ik 

vrienden moet maken en nu ben ik veel minder alleen. 

Moeder van Fernando: 

Sinds we bij Abrazos zijn is de sfeer in huis veel gezelliger 

geworden. Zijn vader begrijpt nu veel beter waarom 

Fernando is zoals hij is en  daarom maakt hij nu geen 

vervelende opmerkingen meer. Fernando voelt zich veel 

veiliger en rustiger en spreekt nu ook beter uit wat hij 

moeilijk vindt. En daardoor kan ik hem beter helpen. 

Lucas: 

Jij bent de enige die mij begrijpt. 
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 Kort Jaarverslag Asociación Abrazos 2016 

Resultaten speerpunten: 

Vergroten inkomsten Peru 

Het speerpunt was om de inkomsten uit Peru toe te laten nemen. Doel hierbij was om minimaal €8.000 aan ouderbijdragen te genereren. De uiteindelijke opbrengst uit ouderbijdragen waren  €11.950  Dit verschil wordt deels 

veroorzaakt door  meer groei van het aantal gezinnen  dan voorzien. Daarnaast wordt door de psychologen, als onderdeel van de training “van therapeut naar ondernemer”, actief gestuurd op het versturen  en innen van 

rekeningen. Daarnaast zijn in 2016 inkomsten gegenereerd uit PR-activiteiten. 

Onderzoek naar effectiviteit  

In 2016 is een onderzoek uitgevoerd waarin twee therapeutes onderzocht hebben of professionals op consultatiebureaus autisme kunnen herkennen. De conclusie van het onderzoek is dat er nog veel onbekendheid is over 

Autisme op consultatiebureaus. Slechts een beperkt aantal bevraagden weet voldoende over Autisme. Er is dus dringend scholing nodig voor deze groep professionals.  

Uitbreiding zorgaanbod 

In 2016 hebben we een opvoedcursus ontwikkeld voor ouders met lagere intelligentie en een cursus autisme en communicatie  voor professionals. We zijn nog niet gestart met de ontwikkeling van een universitaire module over 

Autisme. Dit verwachten we in 2017 alsnog op te kunnen starten. 

Doorontwikkeling team en bedrijfsstructuur 

In 2016 heeft  Abrazos drie van haar therapeuten een erkend autismecertificaat laten behalen, ondersteund door de beste universiteit van Peru ‘La Católica de Perú’. Dit is mogelijk geworden door gerichte financiering van 

Wilde Ganzen. De therapeuten hebben een half jaar opleidingen gevolgd in Lima om het certificaat te kunnen halen. Door dit certificaat wordt de zorg die zij leveren nationaal erkend. Voor de overige therapeuten (die nog 

niet ver genoeg waren in hun opleiding om het certificaat te kunnen halen) geldt dat zij aangemeld kunnen worden als zij afgestudeerd zijn. Dit is hopelijk in de loop van 2017 het geval.  

Financieel 

Om een beeld te vormen van de groei van Abrazos over de jaren is in de tabel hiernaast het verschil tussen baten en 

lasten over de loop van jaren in beeld gebracht. Uit het overzicht blijkt dat de kosten sinds 2013 ongeveer gelijk zijn 

gebleven. Tegelijkertijd is het aantal kinderen dat behandeld is wel gestegen vanaf 2014. Dit komt doordat er 

aantoonbaar efficiënter wordt gewerkt. Abrazos wil hier de komende jaren nog sterker op inzetten om volledig 

zelfvoorzienend te kunnen worden op termijn. De bedrijfsvoering is gezond. Sinds 2011 zijn geen wezenlijke verliezen 

meer gemaakt. Het is Abrazos gelukt om reserves op te bouwen die ingezet zullen worden om de slag naar 

zelfvoorzienend zijn in Peru te kunnen realiseren en eventuele tekorten op financiering van de basisbegroting (fase 1) 

op te kunnen vangen. 

 

 

 

Professionals 

In 2016 hebben maar liefst 342 professionals de 

basiscursus Autisme gevolgd. Nog nooit zijn zoveel 

verschillende professionals in één jaar geïnformeerd 

over wat Autisme is en hoe hiermee om te gaan. 

 Groei van gezinnen  

in zorg: 

 

Abrazos blijft er in 

slagen om nieuwe 

kinderen met Autisme 

en hun gezinnen 

inzorg te nemen. In 

2016 zijn zelfs meer 

dan twee keer zoveel 

nieuwe kinderen 

ingeschreven als in 

2014. 

 

http://www.abrazos.nl
https://www.facebook.com/Stichting.Abrazos
https://twitter.com/InfoAbrazos

