Beste lezer,

De uitwisseling

Dit is de Paulico nieuwsbrief van

Zondag 25 oktober kwamen vier

december 2015. Afgelopen jaar is het

Roemeense bezoekers naar Gouda.

eerste deel gerealiseerd van het

Zij logeerden een week in Irishof, een

uitwisselingsprogramma tussen

centrum voor ouderen met een visuele

Ateliere Protejate en een aantal

beperking. Roxanna, Diana, Gabriel en

zorglocaties van de Gemiva-SVG

Anamaria bezochten verschillende

groep en de Ark gemeenschap in

locaties van Gemiva-SVG Groep om

Gouda. Het was een geweldige

nieuwe activiteiten te ervaren en mee

ervaring! Verderop kunt u er meer over

te doen.

lezen. Er zijn ook bijdragen van
Roemeense deelnemers, hoe zij de
uitwisseling hebben beleefd. Nog
verder kunt u lezen dat er een mutatie
in het bestuur is geweest, maar eerst
beginnen we met een vervolg op het
kookproject van vorig jaar.

Doorkoken
Het project “zelf koken, samen eten”

Unieke gebeurtenis

heeft een vaste plek binnen het

De reis naar Nederland en het

zorgaanbod van Ateliere Protejate

bezoeken van activiteitencentra voor

gekregen. Er wordt nog steeds door de

mensen met een verstandelijke

weeks dagelijks een maaltijd door en

beperking was een unieke gebeurtenis

voor de cliënten bereid. Een deel van

voor de Roemeense bezoekers, omdat

de financiering daarvan komt nog van

zij nog nooit buiten Roemenië waren

de schenking van Paulico, het andere

geweest. Bovendien is de kans klein

deel wordt uit eigen middelen betaald.

dat zij nog eens zelf zo’n reis kunnen
maken. In Roemenië bezoeken zij het
dagactiviteitencentrum Ateliere

Protejate, dat geheel zonder

Gouda wandelen en een bezoek aan

overheidssteun bestaat. Het atelier

Amsterdam.

heeft activiteiten als kaarsen maken,

‘s Avonds konden zij uitrusten in

maaltijden bereiden, maar ook

Irishof. Daar kregen zij iedere dag een

werkzaamheden voor externe

heerlijk ontbijt en ook hebben zij er

bedrijven, waarmee wat inkomsten

twee keer van het avondeten genoten.

worden gegenereerd.

Vooral het krentenbrood kenden ze
niet en vonden ze heel bijzonder.

Activiteitencentra
De drie mensen met een verstandelijke

Ervaringen van de Roemenen:

beperking en hun begeleidster

Hieronder de verhalen van de

bezochten naast bakkerij “De

Roemenen zoals zij de uitwisseling

Bakplaat” en het serviceteam van

hebben beleefd:

Irishof nog verschillende andere

Gabriel:

activiteitencentra en een wijkcentrum
in Gouda. De medewerkers van de
locaties hadden mooie programma’s
samengesteld en iedereen was erg
enthousiast over het bezoek.
Bij Stichting “De Kring” mochten zij
geheel belangeloos kleren voor
zichzelf en voor andere cliënten van
hun atelier in Boekarest uitzoeken.
Ook kregen zij verschillende spullen
mee om bij hun eigen activiteiten te
gebruiken.

Genieten
Alle vier hebben zij het verblijf in Irishof

ik vond het erg leuk om in het Engels

en alle werkbezoeken in Nederland

te kunnen praten. Ik heb zelfs een keer

geweldig gevonden. Daarnaast hebben

in een restaurant in het Engels mijn

zij ook van Nederland kunnen

maaltijd besteld! Ik vond Madurodam

genieten: een bezoek aan Madurodam,

erg leuk , waar ik veel miniatuur

de zee, pannenkoeken eten, door

dingetjes heb gezien, ook veel
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miniatuur boten. Op de boerderij van

Ik was voor het eerst van mijn leven

David heb ik voor het eerst van mijn

met het vliegtuig. De reis was erg

leven een koe gemolken. Ik was erg

mooi, ik heb veel nieuwe mensen leren

blij dat ik een applaus kreeg voor mijn

kennen en nieuwe dingen leren doen.

eerste Engelse toespraak die ik in mijn

Ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt

leven heb gehouden. De toespraak

en ik heb een hechte band gekregen

heb ik met hulp van Anca gemaakt. Ik

met mijn reisgenoten. Ik heb een

heb ook een kaaswinkel bezocht, Paul

andere leven gezien dan in Roemenië.

(een cliënt) bleef daar plakken, want hij

Mensen met een beperking leven daar

houdt zo van kaas. Ik vond het leuk om

veel zelfstandiger. Het inspireert mij

voor het eerst van mijn leven koekjes

om ook meer met mijn leven te doen

te bakken. Ook vond ik het leuk om in

en een echte baan te zoeken. Ik heb

het echt, niet op tv., erg mooie

geleerd om de mensen in mijn

geschilderde ramen in een kerk te

omgeving meer te helpen. Ik hoop dat

zien. Ik vond het winkelcentrum mooi,

zij ook mensen helpen die het

zo schoon als kristal. Ook hield ik erg

moeilijker hebben . In de nabije

van de kamer waar ik op het Irishof

toekomst wil ik graag Engels of

verbleef .

Spaans leren. Maar eerst wil ik werk
zoeken en op eigen benen staan.

Diana:
Anamaria;
Voor mij als sociaal pedagogisch
hulpverlener was het een geweldige
ervaring om langs zoveel projecten te
gaan en te zien hoe het daar aan toe
gaat. Het viel me op dat mensen met
een beperking worden geaccepteerd
zoals ze zijn en ze zijn zo goed als
mogelijk is geïntegreerd in de
maatschappij, of in de verschillende

projecten. Op een bepaalde manier

Malene gestopt met het bestuurswerk.

zijn ze onafhankelijker, omdat ze in

Ze stond aan de basis van een paar

een zeer georganiseerd systeem

grote projecten die we in

kunnen functioneren ( ze hebben een

samenwerking met Ateliere Protejate

plek om te werken en te wonen en ze

hebben uitgevoerd en zorgde trouw

zijn vrij om hun tijd in te delen en ze

voor de verspreiding van de

hebben ook veel mogelijkheden om

nieuwsbrieven. Veel dank daarvoor!

hun vrije tijd mee te vullen). ik wou dat
wij ook steun vanuit de overheid

Plannen voor 2016

kregen, om meer mensen met
beperkingen in Roemenië te helpen. Zij
hebben onze hulp nodig en wij hebben
hun levenskracht, enthousiasme en
hun positieve en unieke kijk op het
leven!

Roxana:
Ik vond Holland erg mooi en ook de
projecten daar. Ik was blij dat ik Engels
heb geleerd. Ik vond de mensen leuk
met wie ik gebak heb gemaakt . En al
het eten in Holland is lekker.

Gezien het succes van de uitwisseling
willen we daar in 2016 een vervolg aan
geven. Dit maal is het de bedoeling dat
een groepje van 4 Nederlandse
mensen met en zonder beperking naar
Roemenië zal gaan. De uitwisseling zal
verder ook vorm krijgen in het
uitwisselen van producten en kennis.
Het beleidsplan 2016 en ook het
financiële jaarverslag is verder in te

Afscheid van Malene

zien op de website van Paulico:
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