
 

DE REACH NIEUWSBRIEF 2018 

 

REACH IS NU EEN FILIAAL VAN HET GLOBAL AUTISM PROJECT! 

REACH is verheugd om officieel onze aansluiting bij het Global Autism Project aan te 

kondigen! 

Het Global Autism Project (www.globalautismproject.org.) is een 501 (c) 3-organisatie die zich toelegt 

op het overbruggen van de wereldwijde kloof in de middelen en het begrip van autisme. Ze zetten 

zich in om gemeenschappen over de hele wereld in staat te stellen de behoeften van personen met 

autisme aan te pakken door middel van onderwijs, outreach, training en de bevordering van 

acceptatie en mededogen. 

Ze geloven in het omarmen van het talent en de middelen van de gemeenschappen die ze dienen 

door hen te voorzien van te veel ls die zelfredzaamheid, duurzame ontwikkeling en voortdurende 

innovatie veroorzaken. Door deze alomvattende, bottom-up benadering is het hun visie om een 

wereld te bouwen waarin alle mensen met autisme toegang hebben tot effectieve diensten. 

We geloven echt dat deze unieke kans ons de tools zal geven die nodig zijn, niet alleen om te groeien, 

maar ook om ervoor te zorgen dat kinderen bij REACH en uiteindelijk Nederland toegang hebben tot 

de beste beschikbare diensten. 

 

AMERIKAANSE AMBASSADE, DEN HAAG BEZOEKT REACH! 

Heel erg bedankt de Amerikaanse ambassade, Den Haag voor uw genereuze donatie van een 

Smartboard en projector en voor uw bezoek aan ons voor Autism Awareness Month. Het was 

geweldig om met Cultureel Attaché, Adrian Pratt en enkele van zijn collega's van Culturele Zaken te 

praten over REACH en over het brengen van autismebewustzijn en acceptatie naar Nederland. 

 



GEFELICITEERD! 

Proficiat aan Persa met het behalen van haar RBT (Registered Behavior Technician) examen en het 

worden van RBT Certified!  We zijn zo trots op je Persa!  De volgenden die het examen afleggen zijn 

Haris en Funmi.  Wij wensen hen beiden veel succes! 

 

VEEL SUCCES DIMITRA! 

In maart verhuisde een van onze allereerste ABA-specialisten, Dimitra, terug naar haar thuisland 

Griekenland.  Ze zal door ons allemaal gemist worden bij REACH. Veel succes met je nieuwe avontuur! 

 

WELKOM BIJ HET REACH TEAM ROBERTA EN TEODORA! 

REACH heet Roberta en Teodora van harte welkom in ons team! 

Sinds februari is Roberta bij REACH begonnen als vrijwilliger en heeft ze zoveel genoten van 

haar ervaring dat ze heeft besloten om aan te blijven als ABA-therapeut. 

Sinds januari loopt Teodora stage bij Webster University, Leiden Campus.  Haar stage 

eindigde begin mei.  Ze had zo'n positieve ervaring dat ze bij ons verder gaat als assistent van 

de ABA-therapeuten.   

We kijken ernaar uit om te beginnen in je nieuwe rollen Roberta & Teodora!   

 

 



 

KNUTSELEN VOOR KLEINE HANDJES! 

Eens per maand op zaterdag biedt REACH een kinderworkshop aan met de titel: "Arts and 

Crafts for Little Hands." 

Deze workshop van 45 minuten is een verkenning van de zintuigen en fijne motoriek van elk 

kind.  De rol van ouders is heel belangrijk. Ze worden uitgenodigd om elke activiteit samen 

met hun kind te doen - om samen aan te moedigen en plezier te hebben! 

De volgende workshopdatum is zaterdag 26 mei van 9:30-10:15 bij REACH! 

 

BLIJF OP DE HOOGTE... 

In juli krijgt REACH zijn eerste bezoek van het Global Autism Project Skill Corps!  Het Skill 

Corps zijn vrijwillige clinici en opvoeders die training zullen geven in evidence-based 

lesmethoden, terwijl ze onze therapeuten in staat stellen om experts in hun gemeenschap te 

worden.  We zijn zeer verheugd om hen te verwelkomen bij REACH en Nederland. 

 

BEREIK SUMMER FUN WEEK - 16-20 JULI - MEER DETAILS VOLGEN!   

 


