Beste lezer
Dit is de Paulico nieuwsbrief over de
tweede helft van 2019 en de eerste
maanden van 2020.
In deze bijzondere tijd geven we onze
nieuwsbrief uit, om ook nu op de hoogte
te blijven van Ateliere Protejate en
stichting Paulico.
In deze tijd van het sluiten van
activiteitencentra in Nederland, is ook
Ateliere Protejate in Roemenië gesloten.
De deelnemers zijn allemaal thuis, waar zij
hopelijk gezond en goed de Corona-tijd
zijn doorgekomen. Begin juni starten hier
ook weer diverse locaties voor mensen
met een beperking. Hopelijk kan ook
Ateliere Protejate weer beginnen. We zijn
in contact met hen hierover en samen
bekijken we wat stichting Paulico voor hen
kan betekenen.

Ateliere Protejate
Even wat cijfers over Ateliere Protejate:
Er nemen 18 jongeren deel aan het
dagelijkse programma. Een aantal
jongeren komt deeltijd, of zijn aan het
wennen om te komen. Totaal zijn er 23
deelnemers ingeschreven.

Anamaria heeft haar baan bij Ateliere
Protejate begin 2019 beëindigd. Andreea
is het team komen versterken. Het team
bestaat nu uit Catalin (leiding), Evelina,
Andreea en Felicia.

Zomerkamp 2019
Dit verslag is geschreven door Catalin (van
Ateliere Protejate):
Ieder jaar kijken onze deelnemers uit naar
het zomerkamp. Al is het voor de vaste
krachten wel een extra taak bovenop de
vaste activiteiten. Het is zo belangrijk om

de deelnemers de mogelijkheid te bieden
om op vakantie te gaan. Het zien van hun
stralende gezichten als we met z’n allen
daar zijn maakt het ook iedere keer de
moeite waard.
In 2019 werd het kamp gehouden in de
buurt van Pitesti, bij Maracineni - Arges, in
een katholiek klooster. De monniken
hebben ook meegeholpen met het
programma.
Door de spelletjes en andere activiteiten
hielp het zomerkamp om elkaar beter te
leren kennen en de onderlinge banden te
versterken. Het programma bestond uit:
sportactiviteiten, creatieve bezigheden,
films kijken, dansen, maar ook corvee,
zoals koken en afwassen.

Verder was er een reisdag en een relaxdag zonder programma.
Het kamp duurde 6 dagen met 5
overnachtingen en het totale aantal
deelnemers was 26 personen: 15
deelnemers, 3 begeleiders, 3 vrijwilligers
en 5 kinderen van de begeleiders /
vrijwilligers.
Hieronder volgen enkele citaten van onze
deelnemers bij het terugblikken op het
kamp.
Mihaela: Ik vond de spelletjes leuk en het
kampvuur waar we onze zelfgemaakte
gemaakte donuts aten en liedjes zongen.
Ook de geschilderde shirts vond ik mooi
en de ansichtkaarten die we naar onze
ouders stuurden.

Roxana: Het leukste vond ik het dansen,
maar ook de workshops, vooral die met de
armbanden, de spelletjes en ook het
water “gevecht”.
Nicolae: Het kampvuur was leuk en ook
het paardrijden (voor het eerst van mijn
leven). Ik heb veel foto's genomen.
Vlad: Ik vond paardrijden het leukst en het
kampvuur en het bezoek aan het Golestimuseum.
Romica: Het leukste van het kamp vond ik
het sporten en muziek maken en
armbanden maken en ook het eten.

Simona: Ik vond het leuk dat ik er een
programma was. Ik heb een armband
gemaakt, die heb ik nu nog steeds. Ik vond
de entertainers leuk en ook pater Lucian.

Het zomerkamp is gedeeltelijk betaald
door een bijdrage van Stichting Paulico,
daarnaast heeft Oracle Romania
bijgedragen. Ook is er een deel betaald
vanuit eigen inkomsten van Ateliere
Protejate door verkoop van kaarsen en
door een bijdrage van de ouders.
‘Wij danken jullie (stichting Paulico) voor
de financiële steun van het zomerkamp,
van jullie bijdrage hebben we de logies
kunnen betalen.’

Ook in 2020 willen we (Ateliere Protejate)
weer een zomerkamp organiseren dat
minstens net zo mooi is als dat in 2019.
We zijn dit jaar van plan om naar de
Zwarte Zee te gaan.

We gaan in overleg om te kijken wat er
nodig is om, zodra het mag, het Atelier
toch weer te openen voor de deelnemers.
De deelnemers missen de activiteiten en
elkaar maar ook de ontwikkeling die zij
doormaken door in het Atelier te zijn.

Budgetten

Nieuws van Stichting Paulico

Zomerkamp 2020

Voor het komende jaar is er financiële
ondersteuning nodig om Ateliere Protejate
draaiende te houden. Te denken valt aan
budget voor activiteiten van de
deelnemers, maar ook voor eten. Een
belangrijk onderdeel is het maken en het
verstrekken van de middagmaaltijd.
Daarnaast zijn er kosten voor het
personeel en het gebouw.
Door veranderende omstandigheden,
onder andere door de Corona crisis, ziet
de toekomst van Ateliere Protejate er niet
rooskleurig uit.

Afscheid van Annemarie
Tot begin 2020 is Annemarie Brak lid
geweest van het bestuur van Stichting
Paulico. Zij heeft gedurende 5 jaar veel
bijgedragen aan het op een andere manier
vormgeven aan de doelstelling van
Stichting Paulico. Van de doelstelling van
financieel ondersteunen naar
ondersteunen met inhoudelijke kennis en
vaardigheden. Na een bezoek aan
Roemenië heeft Annemarie samen met
Gerrie ondermeer bijgedragen aan
contacten met opleidingsinstituten om
kennis en vaardigheden nog verder uit te
breiden.
Dank aan Annemarie voor haar inzet.

Opleiding Oplossingsgericht werken
In november 2019 zijn Geert Bettinger,
Hetty Verzaal en Joyce Aalberts naar
Boekarest gegaan. Geert is schrijver van
het Boek Door stil te staan kom je verder.
Hetty en Joyce zijn van de Vrije
Universiteit Amsterdam. Zij hebben, op
uitnodiging, in Boekarest op een congres
presentaties gegeven over het op een
andere manier van ondersteunen van
mensen met een beperking.

Hetty Verzaal heeft daarvoor een Engelse
samenvatting van haar boek
Oplossingsgericht werken gemaakt. Het
boek van Geert Bettinger: Door stil te

Financieel jaarverslag
Op de website van Stichting Paulico staat
vanaf 1 juni het financieel jaarverslag over
het jaar 2019.

Dank
Stichting Paulico wil al haar sponsors van
harte bedanken voor de bijdragen.
Deze bijdragen gaan in zijn geheel naar
Ateliere Protejate.
Hierdoor kunnen er activiteiten zoals het
zomerkamp gelukkig doorgang vinden.

staan kom je verder (2017) is ook vertaald
in het Roemeens.
Claudia Iacob (van de universiteit in
Boekarest) heeft de vertaling gemaakt en
gezorgd dat het gedrukt werd. Daarnaast
zijn Hetty, Geert en Joyce in gesprek
gegaan met mensen van Ateliere
Protejate, met mensen van de universiteit
en van de Finse school om te kijken welke
bijdrage er uit Nederland gewenst is.
Door de Corona-crisis ligt dit project nu
even stil. Hopelijk wordt het in het tweede
deel van 2020 weer opgepakt.

Bestuur Stichting Paulico
De leden van het bestuur van Stichting
Paulico zijn: Gerrie Lammé (voorzitter),
David Gast (secretaris), Jos Koffijberg
(penningmeester), Wilco van Dijk (lid).

Vragen
Plannen voor 2020
Stichting Paulico wil de komende drie jaar,
jaarlijks € 500,00 mee financieren aan het
zomerkamp of een andere vakantie voor
de deelnemers van Ateliere Protejate.

Heeft u vragen over projecten voor/van
Ateliere Protejate?
Wilt u een project ondersteunen, zoals het
maken van kaarsen of het verkopen van
kaarsen van Ateliere Protejate, dan kunt u
een mail sturen naar:
stichtingpaulico@gmail.com

Onze website is

Ons IBAN-nummer is

www.paulico.nl
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