Hoe ging het in 2017-2018
Ook in 2017-2018 heeft er bij Paulico en
Ateliere Projetate weer veel plaats
gevonden.
Buitenland stage
In mei 2017 zijn 5 studenten van het ROC
Leiden naar Ateliere Protejate en naar een
dak- en thuisloze organisatie geweest. Zij
hebben daar in het kader van hun studie
Sociaal Maatschappelijk Medewerker
meegewerkt en les gegeven in Ateliere
Protejate.
Het verslag van één van de studenten:
‘In de laatste schoolperiode ben ik met het
keuzevak met 4 andere leerlingen naar
Roemenië gegaan. Ik heb hier 2 weken
stage gelopen. Wij hebben met 2
verschillende projecten kennis gemaakt.
Eén project was voor mensen met
verstandelijke beperkingen. Bij deze
organisatie hadden ze een leuke
dagbesteding.

De cliënten maken kaarsen en worden
persoonlijk begeleid. Wij hebben een week
bij deze organisatie meegelopen. Ik vond
het erg leuk omdat de cliënten super
aardig en gezellig waren. Ze hielpen ons bij

het maken van kaarsen. Ook heb ik 1 op 1
begeleid. Tijdens deze begeleiding gaven
we Engelse les of deden wij spelletjes. Dit
was erg leerzaam omdat je goed leert hoe
je met deze mensen moet omgaan. Het
was echt een uitdaging omdat de meeste
cliënten geen Engels konden praten. Je
moest zelf dus initiatief tonen en je
creativiteit gebruiken.
15 jaar Ateliere Protejate
In augustus 2017 bestond Ateliere
Protejate 15 jaar. In die 15 jaar is er al veel
bereikt. Nu krijgen 18 mensen met een
beperking ondersteuning in een
beschermde plek. Daar kunnen zij werken
en samen de warme maaltijd genieten. Dit
is een uitzonderlijke plek voor kwetsbare
mensen in Boekarest. Enig is zijn soort.
Het 15 jarig bestaan, maar vooral ook wat
er bereikt is, is uitgebreid gevierd. Na goed
overwegen is besloten om op dat moment
niemand van het bestuur van Stichting
Paulico daar naar toe te laten gaan. Een
inhoudelijk bezoek met daarbij
uitwisseling van kennis kon beter op een
later moment plaats vinden.

Uitwisseling
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.
Dit bezoek was eerst in november 2017
gepland. Uiteindelijk ging het bezoek in
april 2018 door.
Bezoek aan Ateliere Protejate
In april 2018 zijn Annemarie Brak en
Gerrie Lammé, beiden bestuurslid van
Stichting Paulico, bij Ateliere Protejate op
bezoek geweest.
‘Het waren intensieve en bijzondere
dagen. Om iedereen die we al eerder
onmoet hadden, weer te zien. En ook
nieuwe mensen te ontmoeten.
We zijn uitbundig begroet door Roxanna
en Gabriel, die ons van de metro kwamen
halen. Zij lieten ons zien hoe naar het
atelier te lopen. Daar werden we zelfs met
een spandoek ontvangen.

In de 4 dagen dat wij er waren hebben we
veel gezien van Ateliere Protejate, maar
ook van 2 andere locaties. De eerste
andere locatie die we bezochten was een
dak- en thuislozenproject, dat geleid werd
door de broeders van Zuster Teresa.

Hier konden dakloze meisjes en jongens,
maar ook ouderen 1 dag in de week
komen om hun kleren te wassen, zelf te
douchen, haren te laten knippen en ook
een goede maaltijd krijgen.
Andere dagen gingen de broeders de
straat op, om melk en koekjes uit te delen
en zo vertrouwen te winnen.
De tweede locatie is een kindertehuis,
geleid door Nicolae Tănase, genaamd Valea
Screzii. Hier wonen zo’n 450 kinderen, die
geen ouders hebben of wiens ouders hen
niet kunnen opvoeden. Heel
indrukwekkend hoe dit geheel wordt
vormgegeven, zonder vaste financiële
ondersteuning vanuit de overheid.’
Workshop
De bezoekers van het atelier hebben ook
deelgenomen aan een workshop over
dromen. Met creatieve werkvormen is er
aan de slag gegaan met het uitbeelden
wat ieders droom of wens was.
Er kwamen prachtige dromen
tevoorschijn: van model tot tuinman, van
reizen tot een vriendin krijgen.

De tuinman gaat starten met het water
geven van de planten bij Ateliere
Protejate. En daarnaast gaan zij in de tuin

van één van de andere cliënten thuis een
keer onkruid wieden.
Op een speelse manier kon iedereen laten
zien wat zijn of haar wens was.
‘Het bezoek aan Ateliere Protejate werd
afgesloten met een lunch en een BBQ.

Het gehele bezoek aan Roemenië was zeer
indrukwekkend.’
Presentatie
Anamaria (werkend in Ateliere Protejate)
had gevraagd of er een presentatie
gegeven kon worden aan studenten en
docenten van de universiteit.
De presentatie is gehouden in de locatie
van Ateliere Protejate en er waren zo’n 25
toehoorders aanwezig.
De presentatie ging over hoe de zorg aan

mensen met een beperking in Nederland
is vormgegeven en welke methoden er
ondermeer gebruikt worden.
Er werd zeer geïnteresseerd geluisterd en
er waren veel vragen.
Eén van de vragen was: hoe kunnen wij
kennis vanuit andere landen naar
Roemenië halen?
Er zal een uitwisseling van kennis en
stages gaan ontstaan tussen 2 docenten
van de universiteit van Boekarest en
Nederland. Deze is gepland in augustus
2018.
Donatie
Om kennis te
brengen in
Roemenië heeft
Colette de Bruin,
de schrijfster van
het boek Geef me
de 5, van de
gelijknamige
organisatie twee
boeken Geef me
de 5 in het Roemeens gesponsord.
Ook hebben zij aangeboden om mee te
denken over hoe de trainingen te geven,
hier en/of in Roemenië.
De boeken zijn met heel veel dank
ontvangen door Ateliere Protejate en de
docenten, Marcela en Claudia, van de
universiteit.

Meer lezen?
Ga naar de facebook pagina van Stichting
Paulico of de website.

Activiteiten van Ateliere Protejate
Naast de vaste activiteiten bij Ateliere
Protejate zoals kaarsen maken, koken en
industrieel werk hebben er in 2017/2018
de volgende extra activiteiten plaats
gevonden:
 Bezoek aan een bakkerij
 Vakantiekamp aan de zee
 Uitwisseling bezoek Nederland
 Open familie dagen
 Verjaardag vieringen
 Dag met schrijven, schilderen en
film
 Creatieve workshops aanbieden
voor kinderen op Ateliere
Protejate, scholen en
kinderdagverblijven.
 Educatieve bezoeken aan musea.
 Sportkampen en olympische
spelen voor mensen met een
beperking.
Meer informatie is ook te vinden op:
www.facebook.com/ateliereprotejate

Stichting Paulico heeft trouwe donateurs.
Wij danken u voor uw steun!
Voor het financieel overzicht van 2017
verwijzen wij u naar onze website.

Onze website is
www.paulico.nl

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

Ons IBAN-nummer is
NL16INGB0007708710 te Gouda

