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Beste lezers,
Goed om elkaar weer te vinden aan het begin van het nieuwe jaar!
In dit nummer zijn we blij om een aantal mooie indrukken en ervaringen van het afgelopen jaar met jullie
te kunnen delen.
We zullen wat vertellen over de kerstmarkt en over het kerstfeest van de jongeren die daarop volgde. We
hebben onze angsten overwonnen en de wanden beklommen. Ook willen we twee jongeren aan jullie
voorstellen, Alexandru, een jongere die bij het project is gekomen en Ancuta, een vrijwilligster die vanaf
2013 bij Ateliere Protejate werkt.
We zullen ook niet vergeten om U eraan te herinneren wat Uw gift voor ons betekent en welke activiteiten
we in 2014 willen ontplooien.
Dank aan degenen die hebben meegewerkt aan de ﬁnanciering van “zelf koken samen eten”,
Een project met als doel om de jongeren te leren koken.
We nodigen je uit om deze nieuwsbrief te lezen en je te verheugen in de eenvoudige dingen waarmee de
jongeren ons inspireren, iedere dag!
Hartelijke groeten in naam van het hele team,

Cat���� C��m�
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Kerstmarkt
Dit was alweer de negende editie van de kerstmarkt, een
teken dat de Roemeense samenleving zich meer heeft
geopend voor sociale activiteiten en minder onverschillig
is geworden voor de behoeften van mensen die het
moeilijker hebben. Deze positieve verandering moedigt
ons aan om door te gaan met activiteiten te organiseren
voor hen die onze steun nodig hebben en op die manier
hun kwaliteit van leven te vergroten.

Ook deze keer werd het publiek verast door de
creativiteit en de leuke ideeën die ze op de markt kregen
te zien. De in onze werkplaatsen gemaakte producten
waren handig, zagen er goed uit en kregen de verdiende
aandacht. Onze jongeren kregen eer van hun werk en
dat moedigt ze aan om iedere dag weer ijverig aan de
slag te gaan.

De vreugde van het samenzijn en de bereidheid van het
Er waren dit jaar bij de opening van de markt meer
samenwerken, leidde ertoe dat er indrukken, ideeën en
organisaties betrokken, zoals de stichting ‘Hou van me
ervaringen van het afgelopen jaar werden uitgewisseld.
zoals ik ben’, ‘Hoop voor Roemenië’, ‘Kapel Calverie’ en Sommige bezoekers hebben zich aangemeld als
‘Help de mensen’. Daarnaast hebben we genoten van het ambassadeur om de volgende editie van de kerstmarkt te
weerzien met onze lieve vrienden van de ‘downsyndroom promoten. We kunnen nauwelijks wachten tot het weer
stichting’ uit Boekarest, ‘Mladita’, ‘Don Orione’,
zo ver is en we het evenement komende kerst weer vol
‘Valentina’, het ‘Marthahuis’, De ‘Karmelieten’, ‘SOS
enthousiasme kunnen voorbereiden!
kinderdorp’ en de leerlingen van het ‘Goethe college’.
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Kerstvakantie
Als afsluiting van vorig jaar hebben we op de laatste activiteitendag samen met de jongeren die bij de orde
van Maria Tereza verblijven, een kerstspel gedaan. Mihaila was verheugd dat ze de rol van Maria mocht
spelen en ze vertelde nog voluit over deze bijzondere ervaring toen we bij onze goede vrienden Julian en
Elena kerstliederen gingen zingen. We konden daar weer doorgeven wat we zelf hadden ontvangen: vreugde
en positieve energie. We sloten de avond af met een groot feest samen met de mensen die dit jaar bij ons
zijn geweest (begunstigden, vrijwilligers en stagaires). We willen iedereen danken die de voorzetting van dit
project mogelijk heeft gemaakt en daarmee heeft bijgedragen tot zulke onvergetelijk mooie herinneringen!
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Klimmen
Tegen het einde van vorig jaar hebben we kennis
gemaakt met het project “Climb Again”. Toen
Claudiu Miu (de oprichter en trainer van het
project) ons inwijdde in de geheimen van het
klimmen en klauteren, leerden we waarden zoals
moed en doorzettingsvermogen beter kennen.
De jongeren genoten ervan om onontdekte
vaardigheden te leren kennen en met nieuwe
ervaringen te experimenteren. Dat had niet alleen
gunstige gevolgen voor hun gezondheid, maar
ook op een persoonlijk niveau konden ze groeien.
Ze moesten in klimwand zelf oplossingen kiezen
voor de problemen die ze tegen kwamen en
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alternatieven bedenken om hun doel te bereiken
(“deze keer wil ik naar de top”, ”Volgende keer
wil ik nog verder!”). Het meeste heeft het nog
ons groepsgevoel versterkt, wat duidelijk werd
door de gulle aanmoedigingen die we elkaar
gaven. “Hup, je kan het!”, “Niet opgeven!”,
“Wauw, je bent aan de top gekomen! Geweldig!”.
Claudiu, hartelijk dank voor dit prachtig
geschenk! In de volgende link vindt u meer
informatie over dit unieke project in Roemenië:
https://www.facebook.com/ClimbAgain en
www.climbagain.ro.
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Ancuta

Alex

Iedere keer dat Ana in het atelier komt staan de
jongeren te trappelen van ongeduld om haar te
kunnen omhelzen en verwelkomen haar met
enthousiaste kreten. In haar individuele activiteiten
programma heeft ze zich beziggehouden met het
stapsgewijs en met behulp van creatieve methoden,
ontwikkelen van de jongeren. De professionele
en serieuze wijze waarop ze dit vrijwilligerswerk
aanpakte vertaalde zich in zichtbare resultaten bij de
jongeren. We zijn vereerd dat ze bij ons wil werken
en hopen dat die samenwerking nog lang voort kan
duren!
Hier volgen een paar impressies van Ancuta:“In
februari 2013 leidde de weg mij naar het warmste
plekje van Boekarest, die ik bij iedereen van harte
kan aanbevelen: Stichting Ateliere Protejate. Ik
doe een master sociale wetenschappen, voor mij
een reden om een jaar van mijn leven te wijden
aan vrijwilligerswerk bij deze eenvoudige en mooie
mensen. Ik ontdekte hier oprechte vriendschap en
de onvoorwaardelijke schoonheid van eenvoudig
werk, de kunst van de glimlach en de moed om in
een wereld te leven waarin je wordt gewaardeerd
om wat je doet en niet om je status. Het deed me
goed om te zien hoe de talenten van de mensen hier
tot hun recht komen, met steun van de ﬁnanciële
middelen van weldoeners. Zowel de begunstigden,
als de medewerkers hadden altijd weer zin in een
nieuwe werkdag en de professionele toewijding aan
hun vak “het liefhebben van mensen” verdient alle
respect.
De ervaring om deel te mogen zijn van deze
gemeenschap laat zich niet met woorden
beschrijven, het verliest daarmee z’n charme. Ik laat
het aan jullie zelf over om deze door God gezegende
plek te ontdekken. De jongeren wil ik bedanken
voor de levenslessen die ik heb mogen ontvangen en
voor iedere glimlach die ik droeg als ik bij jullie was.

Alex is 21 jaar en is de jongste begunstigde die
telkens staat te popelen om naar het atelier te
kunnen gaan (“Kan ik woensdag komen?”). Dat
is de plek waar hij de volgende uitspraken heeft
gedaan: “ik leer om de mallen te reinigen, de lontjes
te maken, te vegen, de afwas doen en te luisteren
naar Ana en Cristina, en te stofzuigen.” Hij houdt
van grapjes en spelletjes en heeft zich in korte tijd
in de groep geïntegreerd. “Ik heb vrienden gemaakt:
Petrica, Alex, Claudiu, Igor en Bogdan.” Hij heeft
een hechte band met zijn collega’s “ Ik kan goed met
mijn collega’s opschieten, want ik praat met ze…”
Alex heeft een goed geheugen voor de momenten
dat we met hem samenwerken: “Ik ben bevriend
met Diana, zij heeft me geholpen om de mallen
schoon te maken en de lontjes te plaatsen. Cristina
heeft me geholpen om het Onze Vader te bidden,
voordat we gaan eten.” Het atelier is voor hem
belangrijk, omdat hij hier het werk kan doen wat hij
leuk vindt: “Ik heb hier geleerd om van muziek te
houden”, en hij wordt enthousiast bij het idee om in
de toekomst gitaarles te nemen.
Hij leert om steeds meer dingen zelf te doen: “ik
kan nu zelf mijn gezicht wassen”, daarbij toont
hij ook steeds meer initiatief om de dingen zelf te
willen doen. Een krachtig bewijs hiervan is dat hij
enkele vaardigheden die hij hier heeft geleerd nu
ook in zijn thuissituatie laat zien: “ik doe thuis nu
meer dingen: ik help met afwassen, zet de vuilnis
buiten, ik maak bestellingen klaar en ik hou ervan
om te meten en te rekenen.”
Hij is een energiek persoon “ik hou ervan om
naar buiten te gaan en te spelen”, en hij houdt van
sneeuw, omdat het een van de mooie dingen in
de winter is; “ik heb een sneeuwpop gemaakt!”.
We hopen dat zijn energie aanstekelijk werkt om
zo veel mogelijk mensen te laten genieten van het
eenvoudige en mooie leven op Ateliere Protejate.
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2%
Door een paar druppels regen die op de aarde vallen kan er ter zijne tijd van de vruchten van de aarde
worden genoten; groente, fruit, granen en nog veel meer. Kijk toch wat een mooie opbrengst er van die
paar druppels, samen met die andere druppels komt!
Hetzelfde mooie resultaat heeft uw gebaar gehad om 2 % van uw inkomsten belasting te doneren aan
Ateliere Protejate. Al deze kleine giften samen heeft bij elkaar 50.000 lei opgebracht, een bedrag waarmee
we hier 3 maanden lang alle onkosten kunnen dekken. Dat is een prachtig resultaat en bij deze bedankt!
We nodigen u ook dit jaar uit om samen de continuïteit te garanderen van het project dat van zo’n grote
betekenis is in het leven van de jongeren. Maak weer de toegestane 2% van uw inkomstenbelasting over aan
Ateliere Protejate, het kost u niets.
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Open dag

(Str. Secerişului nr. 15, sect. 4)

Op de open dag zal Ateliere Protejate te zien zijn zoals we
dagelijks functioneren. Het evenement zal op

12 april 2014

plaatsvinden. Het zal worden afgesloten met een verassing.
Meer details over de open dag zijn te vinden op onze website:
www.ateliere-protejate.org

Dank:

Straßenengel
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