Hoe ging het in 2016

We hebben een aantal dagen mee

Ook in 2016 heeft er bij Paulico en

mogen draaien in het atelier waar we

Ateliere Projetate weer veel plaats

met open armen werden ontvangen

gevonden.

door de Anamaria, Anca , directeur

In het voorjaar zijn Wilco van Dijk en

Catalin en zijn vrouw.

David Gast van het bestuur van

De dag begon met een rondleiding

Paulico op werkbezoek bij Ateliere

door het gebouw waarbij allerlei

Projetate geweest. In het najaar zijn 4

interessante en informatieve verhalen

gasten van Ateliere Protejate weer in

werden gedeeld bij vele foto's aan de

Gouda geweest: Anamaria, Anca,

muur. Na de rondleiding en

Simona en Mihaela.

kennismaking zijn we met cliënten aan

In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen

de slag gegaan.We hebben industriële

over deze uitwisselingsprojecten.

naalden gesorteerd. Twee cliënten bij

Verder kunt u lezen hoe het nu met

mij aan tafel waren Patrick en

Ateliere Protejate gaat en wat de

Gabriële. Gabriële gaf antwoord op de

plannen voor 2017 zijn.

vragen die ik stelde omdat Patrick
waarschijnlijk geen Engels sprak. Zo
kwam er toch een leuke conversatie tot
stand.
Na een gezellige lunch was het tijd om
kaarsen te gaan maken.Eerst moest er
een lont gevlochten worden. Gabriële
heeft het me tot in de puntjes uitgelegd
en hield mijn lont goed in de gaten. Af
en toe als het niet zo goed ging trok hij
hem voorzichtig weer uit elkaar.

Bezoek aan Ateliere Projetate

Halverwege brak ook nog eens mijn

Verslag van Wilco van Dijk

draad waarmee ik aan het vlechten

Het is alweer een jaar geleden dat

was en moest ik overnieuw beginnen.

David en ik (Wilco) in Roemenië waren

Enkel het vlechten en de tijd nemen

en Ateliere Protejate hebben bezocht.

was voor mij een hele uitdaging, maar

gelukkig werkte het voor de cliënten

aantal cliënten iets leuks zouden gaan

rustgevend.

doen. We hebben door de stad
gewandeld en zijn bij een opvang voor

Op stap met directeur Catalin en

straatkinderen, Stichting Pinokio, langs

twee cliënten naar een zorgboerderij

gegaan waar David in het verleden

Onderweg hebben we een tussenstop

mee samen heeft gewerkt.

gemaakt om een prachtige kerk te

Daarna zijn we naar een openlucht

bewonderen.

musea gegaan wat me erg deed

De zorgboerderij bestaat sinds

denken aan het Archeon. In de avond

september 2008 en is opgezet door

na een dag plezier in het openlucht

een Italiaanse man met behulp van de

musea en Roemeense cultuur snuiven,

kerk. Er wonen 5 pleeggezinnen die

zijn we naar de stad afgereisd. Daar

kinderen opvangen en er is naschoolse

hebben we een afscheidsdiner gehad

opvang voor ongeveer 40 kinderen en

met de werknemers van het atelier.

jong volwassenen. Er werden

Het was een kort, maar heel krachtig

verschillende dieren gehouden en

bezoek. In deze korte periode heb ik

gefokt en vele gewassen gekweekt. Ik

heel erg veel nieuwe dingen beleefd,

vond het erg mooi om te zien dat er

ervaren, gedaan, gezien, zoveel

vanuit de hele wereld projecten worden

prachtige mensen ontmoet en veel

opgezet om mensen te helpen.

geleerd. De reis was erg leerzaam,

Weer terug bij het atelier heeft David

uiterst gezellig en al met al een

een optreden gegeven en het werd erg

fantastische ervaring.

gezellig, er werd gedanst, gezongen
en iedereen was vrolijk.
En er was ook ruimte en tijd om met
Annamaria thee te drinken en het één
en ander te bespreken.
Met alle gezelligheid en druk gevulde
dagen vloog de tijd voorbij en zo
kwamen we aan bij de laatste dag.
Op de planning stond dat we met een

Bezoek uit Ateliere Projetate

Naast alles wat werk betreft hebben de

In september 2016 heeft ook weer een

4 gasten ook weer wat van Nederland

uitwisseling plaats gevonden vanuit

gezien. Voor Anca, Simona en Mihaela

Roemenië. Dit keer waren Anamaria,

was dit hun eerste bezoek aan

Anca, Simona en Mihaela te gast in

Nederland, dus mocht een dag in

Gouda. Zij logeerden in Irishof, waar zij

Amsterdam niet ontbreken.

heel gastvrij ontvangen zijn.

Anamaria heeft een presentatie aan

De vraag van Anamaria en Anca was

het ROC in Leiden en het ID college in

deze keer vooral het spreken met

Gouda gegeven. Naar aanleiding

orthopedagogen, locatiemanagers en

daarvan is een aantal studenten aan

begeleiders hoe bepaalde

de slag gegaan om in 2017 een

ondersteuning aan mensen met een

werkbezoek aan Ateliere Protejate te

bijzondere hulpvraag gegeven wordt in

brengen en andere projecten in

Nederland. Er hebben verschillende

Boekarest te bezoeken. Zij gaan daar

gesprekken plaats gevonden, met

ook een project opstarten en uitvoeren.

medewerkers van Gemiva-SVG Groep.

Ook dit jaar was het bezoek voor

Daarnaast zijn natuurlijk een aantal

iedereen weer een leerzame en mooie

locaties bezocht. Een groot succes

belevenis.

was het bezoek aan de Hoekse Gang,
een manage en woonlocatie van

Activiteiten van Ateliere

Gemiva-SVG Groep. Iedereen mocht

Protejate

een rondje paardrijden, wat veel

Naast de vaste activiteiten bij Ateliere

plezier en mooie momenten opleverde.

Protejate zoals kaarsen maken, koken
en industrieel werk hebben er in 2016
de volgende extra activiteiten plaats
gevonden:


Kamp bij familie Otoiu



Uitwisseling bezoek Nederland



Open familie dagen



Fundraising in Duitsland





Creatieve workshops aanbieden

Plannen voor 2017

voor kinderen op Ateliere

Ook in 2017 zal het

Protejate, scholen en

uitwisselingsprogramma vorm gegeven

kinderdagverblijven.

worden.

Educatief bezoek aan The

Eerst gaan er in mei 4 studenten van

House of Experiments and

het ROC Leiden naar Ateliere Protejate

Village Museum.

en naar een dak- en thuisloze

Meer informatie is ook te vinden op:

organisatie. Zij gaan daar in het kader

www.facebook.com/ateliereprotejate

van hun studie Sociaal
Maatschappelijk Medewerkers een
aantal projecten ontwikkelen en
vormgeven.
Verder is het verzoek gekomen van
Ateliere Protejate om in 2017 een
bezoek van mensen uit Nederland met
een zorginhoudelijke achtergrond
plaats te laten vinden.
Bovendien bestaat Ateliere Protejate in
2017 15 jaar, waarvoor ook een
uitnodiging gekomen is naar het
bestuur van Stichting Paulico.
Een bezoek in dat kader wordt nog
overwogen.

Meer lezen?
Stichting Paulico heeft een trouwe groep
donateurs.Wij danken u voor uw steun!
Voor het financieel overzicht van 2016
verwijzen wij u naar onze website.

Onze website is
www.paulico.nl

Ga naar de facebook pagina van
Stichting Paulico of de website.

Ons IBAN-nummer is
NL16INGB0007708710 te Gouda

Onze facebook pagina is
https://www.facebook.com/stichtingpaulico/

