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REACH-MEDEWERKERS ONTVANGEN EHBO-CERTIFICERING 

Veiligheid van onze klanten is een prioriteit bij REACH, dus alle REAH-medewerkersvoltooiden de f 
irst-hulpcursus voor baby's en kinderen, inclusief reanimatie en AED.   

De cursus was eent o otal 8 uur: ongeveer 4 uur online module en 4 uur in de klas.  Nu heeft 
ons team de tools die nodig zijn om in actie te komen als er een noodsituatie was.   

Deze certificering is twee jaar geldig. 

 

 

 

 

 

 

 



OUDERTRAINING OVER VAARDIGHEDEN OP HET GEBIED VAN 
SCHOOLGEREEDHEID 

 

 
Een van onze doelen bij REACH is om onze kinderen te helpen naar school te gaan of terug 
naar school te gaan. Daarom nodigden we Helen Claus, oprichter van Inclusion4all, uit om 
een reeks workshops te geven voor onze ouders en medewerkers.  Deze workshops werden 
uitgevoerd om ouders te informeren over welke scholen en KDC's in het H10-gebied 
beschikbaar waren voor onze kinderen.  Ze besprak ook de Nederlandse en internationale 
onderwijssystemen (primair en secundair) en welke schoolgereedheidsvaardigheden nodig 
waren om deze op deze scholen te accepteren. 

Helen gaf ook een workshop voor onze BCBA's om meer te weten te komen over welke 
vaardigheden op het gebied van schoolgereedheid nodig waren en waaraan bij REACH moest 
worden gewerkt om onze kinderen naar school te helpen. 

Zowel ouders als personeel hebben veel geleerd! 

 

BEDANKT REACH TEAM! 

Het REACH-team had een broodnodige dag samen op het strand in Scheveningen.  
Geweldige dag met een aantal van ons geweldige team!  Bedankt REACH-team voor uw 
passie en toewijding om onze kinderen te helpen hun volledige potentia te bereiken.

         



GLOBAL AUTISM PROJECT SKILL CORPS BEZOEKT REACH! 

In oktober stuurde het Global Autism Project zeven SkillCorps-leden om met ons samen te 
werken bij REACH.  Deze SkillCorps-leden waren BCBA's en RBT's uit de VS die vrijwillig naar 
Nederland reisden. 

SkillCorps is een innovatief, collaboratief, professioneel ontwikkelingsprogramma voor 
autistische zelfadvocaten en autismedienstverleners - wereldwijd. 

Deze ervaring is voor professionals die werkzaam zijn op het gebied van autisme onderwijs 
en belangenbehartiging; op zoek naar culturele verkenning, collaboratieve doorbraken en 
professionele transformatie. 

Een week lang observeerden ze sessies, gaven ze feedback en gaven ze trainingen en 
workshops.  Het was een productieve en waardevolle samenwerking voor iedereen.     

 

 

WELKOM BIJ HET TEAM ROSSELLA EN EDDY! 

REACH is verheugd aan te kondigen dat het zijn expertise heeft uitgebreid met een spraak- 
en taalpatholoog (SLP) en fitnessinstructeur. 

Onze SLP, Rossella Caruso komt oorspronkelijk uit Italië. Ze studeerde met de hoogste 
onderscheiding af aan de Roma Tor Vergata University met een bachelordiploma in spraak- 
en taalpathologie. In 2020 studeerde ze af aan de LUMSA University met een master in 
Spraakpathologie voor taal-, communicatie- en stemstoornissen in de ontwikkelingsleeftijd. 
Tegelijkertijd trainde en werkte Rossella voor tweetalige kinderen in de Sinapsy-kliniek in 
Rome, waar ze zich verdiepte in de SCERTS®, een uitgebreid en op onderzoek gebaseerd 
programma voor het werken met kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) en hun 
families. 

Onze fitnessinstructeur, Eddy Even, komt oorspronkelijk uit Israël en is in 2019 naar 
Nederland verhuisd. Eddy is een gecertificeerde fitnessinstructeur die in 2017 zijn Health and 



Fitness Instructor-certificering ontving van de School for Coaches and Instructors van het 
Wingate Institute. 

Eddy heeft een eigen bedrijf en levert fitnessdiensten aan verschillende organisaties en 
particuliere klanten. Eddy werkt momenteel aan het behalen van zijn bachelor in sociale 
wetenschappen en internationale betrekkingen. 

                                   

 

DIPLOMA-UITREIKING BIJ REACH! 
 
REACH is trots om aan te kondigen dat een van onze leerlingen is afgestudeerd en naar de 
Verenigde Staten zal verhuizen om naar een inclusieve middelbare school te gaan.   
 
Proficiat aan Luke Schauf!  Wij allen bij REACH wensen u veel succes met uw nieuwe 
avontuur in New York. 
 

 


