Beste lezer,

uitkozen, op de markt boodschappen

Dit is de Paulico Nieuwsbrief van 2014. U

gingen doen en samen gingen koken.

kunt hier lezen over de veranderingen
binnen het bestuur van stichting Paulico.
Bart Droogers is als voorzitter vertrokken
en Gerrie Lammé is de nieuwe voorzitter
geworden. Daarbij is stichting Paulico
versterkt met Annemarie Brak als nieuw
bestuurslid. In het tweede deel van de
nieuwsbrief zullen zij zichzelf voorstellen.
Eerst beginnen we met de activiteiten in
‘Ateliere Protejate’.

Zelf koken, samen eten

Het was mooi om te zien hoe de jongeren

In de nieuwsbrief van 2013 werd de

elkaar hielpen met de problemen die ze

opstart van het project ‘zelf koken, samen

tegen kwamen. De een kon bijvoorbeeld

eten’ aangekondigd. Nu, na bijna een jaar

beter rekenen, wat handig was bij het

van koken en eten is het tijd voor een

boodschappen doen, terwijl de ander goed

terugblik. Het afgelopen jaar zijn de

was in het snijden van groenten. Voor een

kooklessen een vast onderdeel van het

aantal jongeren heeft het kookproject een

dagelijks ritme op de werkplaats

sprong in hun ontwikkeling mogelijk

geworden. Vierentwintig cliënten hebben

gemaakt. Zo is het zelfvertrouwen van één

er aan deelgenomen, gemiddeld konden

van de jongeren tijden het kookproject zo

ze één a twee keer per maand helpen met

gegroeid dat hij voor een conferentie

het bereiden van een maaltijd. Een ieder

durfde te spreken, iets wat vorig jaar nog

heeft op zijn eigen niveau resultaten

ondenkbaar was. Een ander mooi

geboekt. Niet alleen wat kookkunst betreft,

voorbeeld is Marieta. Het koken is haar zo

maar ook in alles wat er bij kwam. Zoals

goed bevallen dat ze een officiële

Cristi en Simone die samen een recept

kookcursus gaat volgen om kokkin te
worden.

Annemarie

om mensen met een beperking te

Mijn naam is Annemarie Brak. Ik ben

ondersteunen op weg naar een goede

manager bij Gemiva

werkplek, samen met Annemarie Brak.

– SVG Groep.

Vanaf juli 2014 ben ik lid van het

Gemiva ondersteunt

bestuur van Stichting Paulico en

mensen met een

meteen voorzitter geworden. Wij zullen

beperking zowel

ons beiden inzetten om het bestuur

thuis, in wonen als

van Stichting Paulico te versterken!

in werk. Na jaren in
de dagbesteding als

Uitwisseling Ateliere Protejate en

locatiehoofd te hebben gewerkt, houd

Gemiva-SVG Groep

ik mij nu bezig met nieuwe projecten

Medewerkers en cliënten van Ateliere

binnen onze organisatie. Dit zijn vooral

Protejate zijn enthousiast over

projecten op het gebied van

uitwisseling met Nederland.. Het idee

dagbesteding en werk voor mensen

is om met een aantal mensen met een

met een beperking.

beperking en hun begeleiders naar

Dat doe ik met veel plezier! Ik werk in

Nederland te komen. Het doel is om

deze projecten veel samen met Gerrie

elkaar te inspireren en van elkaar te

Lammé die zich hieronder voorstelt.

leren. Zij gaan op bezoek bij diverse
locaties, werken een paar uur mee en

Gerrie

vertellen over hun locatie in Boekarest.

Mijn naam is Gerrie Lammé. Ook ik

De uitvoering zal zo mogelijk al in 2015

werk bij Gemiva-SVG

gebeuren.

Groep, waar ik bezig
ben om de inspraak en
medezeggenschap van
mensen met een
beperking te versterken.
Dit houdt in dat ik
samen met mensen met

Financiën
Stichting Paulico heeft een trouwe groep
donateurs. Wij danken u voor uw steun!’

Voor het financieel jaaroverzicht 2014

een beperking kijk welke rechten zij

verwijzen wij u naar onze website

hebben en hoe voor deze rechten op

www.paulico.nl. Daarop zal eind februari

te komen. Sinds 2 jaar ben ik ook

het overzicht worden gepubliceerd.

betrokken bij verschillende projecten
Ons IBAN-nummer is

Onze website is

NL16INGB0007708710 te Gouda

www.paulico.nl

