Hoe ging het in 2018-2019
Ook in 2018-2019 heeft er bij Paulico en
Ateliere Protejate weer veel plaats
gevonden.
Bezoek uit Roemenië
Zoals te lezen was in de vorige
nieuwsbrief, zijn Annemarie en Gerrie in
april 2018 naar Ateliere Protejate in
Boekarest geweest. Zij hebben daar kennis
gemaakt met Claudia Iacobs en Marcela
Popescu.
Beiden willen graag samenwerken met
Stichting Paulico om de opleiding tot
sociaal werker aan de universiteit in
Boekarest meer inhoud te geven.
In dat kader zijn zij in augustus in
Nederland op bezoek geweest.
Gedurende een week hebben zij beiden
veel mensen ontmoet, veel ideeën en
contacten opgedaan.

Foto: overleg met Hetty Verzaal over
Oplossings gericht werken.

Gesprekken
Tijdens deze week hebben diverse
gesprekken plaats gevonden. Ondermeer
ook met Geert Bettinger, schrijver van het
boek Door stil te staan, kom je verder.
Geert heeft zijn boek in het Engels
gedoneerd aan Claudia en Marcela.
Na het kennismakingsgesprek is er door
Geert Bettinger enthousiast besloten om
in oktober 2018 naar Boekarest te gaan.
In eerste instantie om kennis te maken
met Ateliere Protejate, maar ook een
aantal workshops te geven aan de
universiteit.
Over het bezoek
Zowel Claudia als Marcela hebben het
bezoek aan Nederland als zeer inspirerend
gevonden. Zij gaan bij terugkomst verslag
uitbrengen bij Ateliere Protejate en bij de
universiteit.
Dit bezoek heeft de samenwerking op het
gebied van kennisvermeerdering tussen
Stichting Paulico, Ateliere Protejate en de
universiteit zeer zeker versterkt.
Bezoek Geert Bettinger
In oktober is Geert Bettinger 2 weken in
Boekarest geweest. Hij heeft verschillende
bezoeken gebracht aan Ateliere Protejate,
een ander activiteitencentrum en aan de
universiteit. Tijdens de gesprekken zijn
verschillende ideeën ontstaan om mee
aan de slag te gaan.

Bij Ateliere Protejate
Tijdens de bijeenkomsten met ouders en
medewerkers van Ateliere Protejate zijn
verschillende ideeën naar voren gekomen.
Eén van de ideeën is het Parents
Participation Project. Dit project heeft als
doel om een woonlocatie voor een aantal
jongeren met een beperking te realiseren.
Een aantal ouders en een contactpersoon
van de universiteit zullen hiermee, met
ondersteuning uit Nederland, aan de slag
gaan.

Geert en 3 medewerkers van de VU gaan
tijdens deze conferentie een aantal
workshops geven over De cliënt centraal.
Boek Door stil te staan……
De Engelse versie van het boek van Geert
Bettinger Moving on by standing still; A
different view of problem behavior is door
Claudia in het Roemeens vertaald. Dit
boek wordt binnenkort uitgegeven in
Roemenië en zal gebruikt worden in de
universiteit bij de opleidingen Social Work.
Donatie
Cocky Smits, een collega van Annemarie,
David en Gerrie (bij Gemiva-SVG Groep)
ging met pensioen. Bij haar afscheidsreceptie vroeg zij geld voor een goed doel.
Het goede doel is Ateliere Protejate
geworden. We kregen € 300,00.

Bij de universiteit
Op verzoek van Claudia heeft Geert een
aantal workshops gegeven aan de
universiteit over hoe mensen met een
beperking te ondersteunen in het dagelijks
leven.
In vervolg op deze workshops is een vraag
gekomen om een curriculum te maken
voor social workers.
Vervolg
Na het bezoek van Geert aan Boekarest,
zijn medewerkers van de VU in
Amsterdam aan de slag gegaan om een
curriculum te schrijven voor social work.
De universiteit gaat een conferentie in
november 2019 organiseren.

Veranderingen bij Ateliere Protejate
Eind 2018 heeft Anamaria aangegeven dat
zij gaat stoppen als begeleidster bij
Ateliere Protejate. Zij gaat met autistische
kinderen werken. Anamaria was onze
vaste contactpersoon bij Ateliere
Protejate. We zullen haar zeker heel erg
missen. We wensen haar heel veel succes
bij haar nieuwe werk.

Ondertussen gaat het werken in het
atelier gewoon door. Catalin en zijn vrouw
Evelina doen, samen met anderen en met
vrijwilligers veel nieuwe activiteiten. Er is
een nieuwe begeleidster gestart. Haar
naam is Andrea. Zij is Social Worker.

Over Ateliere Protejate
Eind 2018 is er nog een nieuwe collega bij
Ateliere Protejate komen werken.
Haar naam is Felicia. Zij werkt veel met de
cliënten van Ateliere Protejate. Zo ook
met het nieuwe apparaat, dat Stichting
Paulico aan Ateliere Protejate heeft
geschonken. Met dit apparaat is het onder
meer mogelijk om kaarten te maken of 3D
slingers.
Hier maakt Roxanna samen met Felicia
prachtige kerstkaarten.

Activiteiten van Ateliere Protejate
Naast de vaste activiteiten bij Ateliere
Protejate zoals kaarsen maken, koken en
industrieel werk hebben er in 2018/2019
de volgende extra activiteiten plaats
gevonden:
• Vakantiekamp (mede mogelijk
gemaakt door Stichting Paulico)
• Ontvangst Nederlandse gasten
• Open familie dagen
• Verjaardag vieringen
• Dag met vrijwilligers van Oracle
• Creatieve workshops aanbieden
voor kinderen op Ateliere
Protejate, scholen en
kinderdagverblijven.
• Educatieve bezoeken aan musea.
• Sportkampen en olympische
spelen voor mensen met een
beperking.
• 100 jaar Roemenië viering

Meer lezen?
Ga naar de facebook pagina van
Stichting Paulico of de website.
Meer informatie is ook te vinden op:
https://www.facebook.com/AteliereProtejate/

Stichting Paulico heeft trouwe donateurs.
Wij danken u voor uw steun!
Voor het financieel overzicht van 2018
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

