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Doelen 2017 Realisatie 

2017 

Doel 

2018 

Aantal nieuwe inschrijvingen 79 70 

Totaal aantal gezinnen in behandeling 
(geweest)  

412 480 

Aantal cliënten die praktische 
pedagogische gezinshulpverlening 
ontvangen 

52 60 

Aantal cliënten die groepstherapie of 
vrijetijdsclub volgen. 

17 20 

Deelnemers cursuspakket voor ouders, 
dat bestaat uit cursus basiskennis autisme 
(verplicht) en vervolgens 
opvoedingsstrategieën of autisme en 
communicatie 

31 basis / 14 

oudertraining 

60 

Aantal professionals die deelnemen aan 
de basiscursus voor professionals 

250  (doel 

was 125) 

175 

Deelnemers aan het Autisme Beleving 
Circuit 

68 65 

Activiteitenplan Asociación Abrazos 2018 

Speerpunten 

Onderzoek naar de therapieën 

In 2018 willen we graag onderzoek doen op het gebied van 

seksualiteit en Autisme. Daarnaast gaan we onderzoeken hoe 

het onderwijs voor kinderen met Autisme op dit moment is 

ingericht. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek willen 

we verbetersuggesties doen voor het onderwijs aan kinderen 

met Autisme. 

 

 

Ontwikkeling Master 

In 2017 is gebleken dat het voor Abrazos niet haalbaar is om, 

onder eigen regie, een master Autisme aan te bieden aan de 

Universiteit van Cusco. Besloten is een eigen master Autisme 

te ontwikkelen en deze vervolgens onder te brengen bij een 

van de Peruaanse opleidingsinstituten. Door deze constructie 

kan Abrazos de kwaliteit van de opleiding bewaken en 

tegelijkertijd inkomsten genereren voor het centrum.  

 

Nieuwe financiering in Peru 

Abrazos heeft als doel financieel onafhankelijk te worden. Dit 

is noodzakelijk omdat het steeds moeilijker wordt voldoende 

fondsen te werven vanuit Nederland.  Om de inkomsten in 

Peru te verbeteren is per 1 juli 2017  een nieuw betaalmodel 

ingevoerd.  Nieuwe cliënten betalen sinds die datum een 

kostendekkend tarief. Vanaf 1 januari 2018 betalen alle 

gezinnen dit tarief, waardoor uiteindelijk (uiterlijk 2021) de 

hele exploitatie vanuit Peruaanse inkomsten gedekt kan 

worden. We streven daarbij wel naar een sociaal vangnet 

voor cliënten die dit financieel niet kunnen opbrengen. 

 

 

Wilt u ook een bijdrage leveren? www.abrazos.nl 

Waar zijn we nog meer mee bezig in 2018? 
Opleidingen  

In 2018 richten we ons op het verder vergroten van de gespecialiseerde kennis binnen het team.  Twee therapeuten gaan in 2018 een 

praktische cursus taaltherapie volgen. Daarnaast willen we de twee jongste therapeuten laten inschrijven voor de specialisatie Autisme van de 

Universiteit van Lima.  

Ook werken we aan het vertalen van deze opgedane specialistische kennis naar nieuw zorgaanbod. Zo gaan de twee therapeuten die de post 

grado voor therapie bij taalproblemen hebben afgerond een module ontwikkelen die hier op aansluit.  

Daarnaast onderzoekt  Abrazos in 2018 de mogelijkheden om een cursus Mindfulness voor mensen met Autisme in te gaan zetten. Het idee is 

dat een Nederlandse trainer een aantal teamleden traint volgens het train-de-trainer concept, waardoor zij zelf ook weer andere kunnen 

trainen. We zoeken hierbij naar een training die zowel geschikt is voor kinderen als voor jongeren. 

Tot slot willen we in 2018 graag ervaring opdoen met het inzetten van Virtual Reality om jongeren te helpen bij het aanleren van sociale 

vaardigheden. Door de VR-bril kunnen zij in een veilige omgeving oefenen met levensechte situaties. 

Overdragen bestuurstaken van Nederland naar Peru 

Uiterlijk in 2019 wil het bestuur in Nederland haar taken overdragen naar een nieuw, nog in te richten bestuur in Peru. In 2018  treffen we 

hiervoor de voorbereidingen. Zo gaan we op zoek naar geschikte bestuursleden voor het Peruaanse bestuur en bereiden we de overdracht van 

taken voor. Hiervoor is het onder meer nodig dat de statuten van de Stichting (voor zowel Nederland als Peru) worden aangepast.  

Tot het nieuwe bestuur is geïnstalleerd en de taken zijn overgedragen fungeert het Nederlandse bestuur als ‘slapend bestuur’. Zij vervullen alle 

plichten die zij hebben tegenover de fondsen die Abrazos steunen, maar er vindt geen actieve sturing op de bedrijfsvoering in Peru plaats.  

 

 

 
 

 

 

Financieel 

 

Begroting Peru 

Totaal: €92.760 

Begroting Nederland 
Totaal: €7.500,- 

 

Dekking 

Met zekerheid gedekt:  € 50.000,- 

Redelijk zeker gedekt:  € 16.000,- 

Nog te werven: €41.620 (voor fase 1) 

 

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

