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Stichting Nour is verheugd om te kunnen vertellen dat het samenwerkingsproject in 2014 een ware vlucht heeft 
genomen.  
 
2014 
In het voorjaar van 2014 brachten we een uitwisselingsbezoek aan Ouarzazate met een team. Twee ervaren 
orthopedagogen/gezondheidszorgpsychologen die al vanaf de start betrokken zijn bij het werk van stichting 
Nour, namelijk Maretha de Jonge en Elly Stallen, gingen met vier studenten aan het werk. Deze studenten 
studeerden orthopedagogiek, psychologie of sociaal pedagogische hulpverlening en zaten allen in hun laatste 
jaar. Twee van hen hadden een Marokkaans-Nederlandse achtergrond en twee een Nederlandse achtergrond. 
Deze samenstelling maakte dat zij onderling veel van elkaar konden leren en elkaar versterkten met kennis 
over de taal en cultuur, kennis vanuit vakgebied en opleiding en met uiteenlopende ervaringen. De studenten 
gingen in tweetallen aan het werk, begeleid door Elly Stallen. Twee studenten richtten zich vooral op de 
begeleiding van de leerkrachten van de schoolklas. De andere twee studenten assisteerden bij een cursus voor 
ouders van kinderen met autisme, en legden huisbezoeken af. 
 
Vervolg begeleiding van de school van ‘Ibtisama’ 
We bouwden voort op een training die we in het voorgaande jaar gaven aan de leerkracht en vrijwilligers van 
de school van ‘Ibtisama’ in het gebruik van de methode TEAC-CH, een speciaal lesprogramma waarmee elk 
kind op zijn of haar eigen niveau onderwijs krijgt. De twee studentes die in de klas aan het werk gingen, 
ondersteunden de leerkrachten bij het observeren van kinderen en het omgaan met kinderen met 
gedragsproblemen. Met behulp van video-opnames in de klas werden oorzaak en gevolg van lastig gedrag 
vastgelegd en samen besproken.  
 
Cursus autisme voor ouders 
Maretha de Jonge en Elly Stallen gaven een cursus over autisme voor ouders, leerkracht en vrijwilligers van 
‘Ibtisama’. In zes bijeenkomsten bespraken zij de kenmerken van autisme en de manier waarop je kinderen 
met autisme kan begeleiden, thuis en op school. De ouders deelden hun vragen, zorgen, tips en ervaringen 
met elkaar. Voor veel ouders was het voor het eerst dat ze andere ouders spraken met soortgelijke problemen 
en voor het eerst iets hoorden over de kenmerken van autisme. 
 
Om de ‘awareness’ over autisme verder te vergroten, sprak Maretha de Jonge op een symposium, 
georganiseerd door de commissie ‘Rechten voor de mens’, en gericht op rechten van mensen met handicaps 
en autisme. Het vergroten van awareness en het uitbreiden en bestendigen van een netwerk is een van onze 
doelen. Deze presentatie droeg daaraan bij. 
 
Vervolg in oktober  
Maretha de Jonge ging in oktober terug, waarbij gedurende één week geassisteerd door Dienke Bakker, 
docent aan de PABO en leerkracht basisonderwijs. Zij vervolgden kennisdeling, het begeleiden van 
leerkrachten bij het werken met TEAC-CH, omgaan met uitdagend gedrag in de klas en leerlingen met autisme. 
 
Global Autism Summit, december 2014, Rabat 
Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd door de American Morrocan Competencies Network, Autism Speaks, 
en het ‘Ministre Chargé des Marocains Résidant à l'Etranger et des Affaires de la Migration’, die plaatsvond in 
de Universiteit Mohamed V in Rabat, stond wetenschappelijke kennisuitwisseling centraal. Maretha de Jonge 
en Jacob Vorstman, kinder- en jeugdpsychiater aan het UMC Utrecht waren uitgenodigd om een presentatie te 
houden. Dit was een uitstekende gelegenheid om het netwerk uit te breiden en kennis te delen. 
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Financiering 
Stichting Nour werd geholpen door particuliere donateurs en door algemeen nut beogende instellingen, zoals 
kerken en de Stichting JCC van Veen/Lucendi, stichting schoolchild Africa en stichting Lumens. Bovendien 
wonnen we een prijs, namelijk de IN Heroes Award van Liberty Global. De kosten zijn laag gebleven door de 
bijdragen van onze Marokkaanse samenwerkingspartners en door schenkingen van speelgoed en didactisch 
materiaal door tal van ouders en kinderen in Nederland.  
 
Dankbaar 
Het bestuur van Stichting Nour is alle donateurs en vrijwilligers zeer dankbaar. Dankzij hun bijdrage is het 
projectjaar 2014 opnieuw succesvol verlopen. De samenwerking met de oudervereniging Ibtisama, en onze 
netwerkpartners in Marokko wordt voortgezet in 2015. 
 
Zie voor verslagen en foto’s van de projectactiviteiten, en voor ervaringen van de betrokkenen: 
www.stichtingnour.nl 
 
	  

	  	  

    


