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MEEDOEN IS
WINNEN!

Girocents actie brengt aanzienlijk sponsorbedrag op voor GIPS
Bij Sparkasse Heinsberg
krijgen klanten de mogelijkheid maatschappelijke
initiatieven te steunen
Het loopt iedere keer een half
jaar. Klanten van de Sparkasse
Heinsberg kunnen dan stemmen op
één van de drie maatschappelijke
organisaties die door de bank in de
spot-light gezet worden. De
organisatie van je keuze krijgt dan
iedere maand tussen 1 en 99 cent
van de klant gesponsord.
GIPS viel de eer te beurt hier
aan mee te kunnen doen. Heel
spannend want het bedrag is
afhankelijk van het aantal stemmen

Spelenderwijs ontdekken
kinderen samen met
gehandicapten hoe het is
een beperking te hebben.
Het resultaat: overwinnen
van vooroordelen.

dat je als organisatie krijgt. Nou
bleek dat voor GIPS heel gunstig te
zijn want wij hadden de meeste
stemmen. Daarmee ook een
aanzienlijk sponsorbedrag namelijk
€5.637,12. Een bedrag van de
klanten en daarnaast nog een keer
verhoogd door de Sparkasse
Heinsberg zelf. Zoals velen weten
engageerd Sparkasse Heinsberg
zich nadrukkelijk bij de
ondersteuning van maatschappelijke initiatieven die zich richten
op: een inklusieve samenleving,
kunst, cultuur, muziek, etc.
De cheque aan de drie
deelnemende organisatie werd
uitgereikt door dhr. Werner Klems.

Stichting GIPS Spelen & Leren
Akkerheide 64
6463 DB Kerkrade
Tel.: +31-45-5312058
E: miranda.nas@gips-sl.nl
I: www.gips-sl.nl

Namens GIPS nam Anja Himmels
van team Heinsberg de cheque in
ontvangst.
De bijdrage zal gebruikt
worden voor de aanschaf van een
extra gehandicaptenbus.
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Bloemen en een zilveren
speldje voor de jubilarissen

Jannie op de Beke (Team Echt) 10
jaar

Jack Hulleman (Team Echt) 10 jaar

Jubilarissen op een rijtje
Een aantal van onze
medewerkers is al lange tijd
werkzaam bij de stichting GIPS. In
dit artikel kijken we wie dit zijn en
wat ze beweegt om voor GIPS
actief te zijn. Aan het woord de
jubilarissen zelf.
Yvonne Paffen (Team
Maastricht) 10 jaar
Yvonne vindt de reacties van de
kinderen geweldig.
Ze vindt GIPS een heel goede
organisatie. Met de weinig
middelen die er zijn, wordt het
werk goed gedaan met heel veel
aandacht voor de vrijwilligers en
de kinderen op school.
Metje Jager (Team Maastricht)
10 jaar
Metje heeft het gevoel dat ze er bij
hoort.
Het project is heel goed voor de
kinderen. Metje vindt het werk erg
leuk.
Yvonne Richardson (Team
Beek) 10 jaar
Yvonne vindt het belangrijk dat we
kinderen leren hoe het is met een
beperking te leven, zodat de

kinderen rekening met hen kunnen
houden.
GIPS is een organisatie die
kinderen met vrijwilligers iets leert.
GIPS heeft een bepaalde
lesmethodiek, maar de teams zijn
toch vrij om het zelfstandig uit te
voeren naar kunnen van de
medewerker.
GIPS geeft een nuttige
dagbesteding met
groeimogelijkheden voor haarzelf.
Geert van Lumig (Team
Maastricht) 10 jaar
Het feit dat mensen met een
beperking op de jeugd kunnen
overbrengen dat ze ook ‘gewone
en gelukkige’ mensen zijn. Geert
wil zelf een nuttige bijdrage aan de
maatschappij leveren.
Geert omschrijft GIPS als een
organisatie met enthousiaste
medewerkers die staan voor de
organisatie.

Metje Jager (Team Maastricht) 10
jaar

Yvonne Richardson (Team Beek) 10
jaar

Geert van Lumig (Team Maastricht)
10 jaar

Marleen Timmermans (Team
Roermond) 10 jaar
Om kinderen iets te leren.
kinderen leren hoe ze om
moeten/kunnen gaan als iemand
een beperking heeft.

Marleen Timmermans (Team
Roermond) 10 jaar
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Al 1000
vriendschapsbandjes verkocht!

Diny van Kaam (links) en Maria
Atzara (rechts) door Jan in de
bloemetjes gezet.

Jo Rademacher (Team Parkstad)
10 jaar
Jo heeft door GIPS beter leren praten.
Kinderen leren dat ze meer respect moeten hebben voor mensen met een
beperking.
De organisatie heeft een hele goede doelstelling.
Het team is heel erg leuk en gezellig en Jo vindt de chauffeur Hub heel
goed.

Jo Rademacher (Team Parkstad) 10 jaar

Diny van Kaam (Team Baarlo) 10 jaar
Diny vindt het belangrijk dat de kinderen iets leren.
Diny omschrijft GIPS als een goede organisatie. De organisatie heeft en
goede doelstelling.
Maria Atzara (Team Baarlo)10 jaar
Dat kinderen leren met mensen met een beperking om te gaan.
GIPS is een organisatie met meerwaarde voor de samenleving. Niet alleen
kinderen, maar ook de ouders leren er van.

Yvonne Paffen (Team Maastricht) 10 jaar

Horst Boltersdorf van het
team Aken mag met recht de
succesvolste verkoper van
onze vriendschapsbandjes
genoemd worden. In het
afgelopen jaar heeft hij er
maar liefst 1000 verkocht. Op
school heeft hij er altijd een
mooi verhaal bij waarom we
deze vriendschapsbandjes
verkopen. “We verkopen ze
voor €1,-- per stuk en ik moet
er nog achtentwintigduizendvierhonderddrieendertig
verkopen zodat we een
nieuwe bus voor GIPS kunnen
aanschaffen.
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Locatie
Congrescentrum het Forum,
Elmpterweg 50 Roermond

Datum, tijd en
kosten
Donderdag 6 juli, van 13.30
tot 17.00 uur Inloop 13.00
uur. Deelname is gratis.

Bruggen slaan tussen gescheiden werelden
In het publieke debat wordt steeds vaker gesproken over
maatschappelijke scheidslijnen tussen arm en rijk, tussen lager
en hoger opgeleiden, tussen oud en jong, tussen mensen die
meedoen en mensen die langs de kant staan.
Scheidslijnen betekenen ongelijkheid, afbraak van de sociale cohesie en
leiden tot wantrouwen en conflicten.
De zes provinciale Maatschappelijke Organisaties: JongNL Limburg,
Jeugdwerk Limburg, KBO Limburg, COS Limburg, GIPS en stichting FAM!
willen met elkaar en in samenwerking met andere maatschappelijke
organisaties en partners een bijdrage leveren aan het bestrijden van
ongelijkheid en het versterken van de sociale cohesie. Tijdens de
werkconferentie ‘Bruggen slaan tussen gescheiden werelden’
wordt een brede verkenning gedaan van praktische
actieplannen.

HET FORUM ROERMOND

Inschrijven
Wilt u meer weten of alvast
laten weten dat u aanwezig
bent stuur dan een mail aan
info@famnetwerk.nl

Kunnen we door gerichte
interventie maatschappelijke
verschillen verkleinen door
bijvoorbeeld groepen (fysiek)
met elkaar in contact te
brengen?
Draagt multicultureel beleid
bij aan integratie, participatie
en cohesie?
Wat vraagt dit van te
ontwikkelen beleid, wat
vraagt dit van leiderschap,
wat vraagt dit van ons allen?

GIPS S&L draagt bij aan deze
werkconferentie en geeft vorm
aan één van de
verdiepingssessies.
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Maatschappelijke
organisaties:
Op deze bladzijde
presenteert een andere
maatschappelijke
organisatie zich.

Vooraankondiging Regenboogprokkel Maastricht 2017
Uitnodiging voor een wel erg bijzondere, prikkelende ontmoeting: De
Prokkel.
COC Limburg (de belangenvereniging voor lesbiennes, homo's, biseksuelen
en transgenders) vroeg zich af wat er allemaal zou gebeuren als personen
met en zonder verstandelijke beperking zich samen in zouden zetten voor
een lhbt-vriendelijk Maastricht. Middels verschillende brainstormsessies
werd een programma opgesteld. Hoe dit dagprogramma wordt
vormgegeven, kunt u ontdekken op woensdag 14 juni 2017, tijdens de
Regenboog Prokkel Maastricht.
Ook zo'n zin om geprikkeld te worden?
Allang aan het prokkelen
De prikkelende ontmoetingen startten enkele maanden geleden. Middels
verschillende brainstormsessies werden mensen uitgenodigd om samen een
programma van deze dag samen te stellen. Een gezellige mix van mensen,
homo, of hetero, met Vlaamse, Nederlandse of zelfs Duitse invloeden, met
of zonder verstandelijke beperking. Vanuit de GGZ en vanuit de culturele
sector bruiste het van ideeën en daverde het van energie voor de
Regenboog Prokkel Maastricht.
Uiteraard blijft het niet enkel bij het samen bedenken. Momenteel zijn
verschillende organisaties ook al samen leuke dingen aan het
voorbereiden. Ja, de voorbereidingen van de Regenboog Prokkel
Maastricht zijn in volle gang!
Programma:
09:00u - 18:00u: Regenbooggebakjes smullen bij Piece of Cake.
10:00u - 14:00u: Kraampje met vooroordelen op de Markt.
11:00u - 14:00u: "Draag je steentje bij"- mozaïekworkshop op de Markt.
15:00u - 16:00u: Twee medewerkers van cliëntenweb Stichting
Radar zullen Loena 'Hij is een Zij' interviewen bij Piece of Cake.
16:00u - 18:00u: (Kan uitlopen.) Samen koken aan de Bogaardenstraat 43,
eerste etage . Liefst eventjes aanmelden. Er zijn namelijk maar 20 plekken
beschikbaar.
19:00u - 21:00u: Diversity Dinner op het Misericordeplein. Liefst eventjes
aanmelden. Hier zijn maar 50 plekken beschikbaar. Aanmelden voor het koken &
diner kan hier: https://nl.surveymonkey.com/r/CDCJSG7
20:00u - 23.59u: Naborrel bij Café Rosé met muziek van DJ Roger.

Er zijn veel maatschappelijke
organisaties in het land
Stichting GIPS S&L is sedert
2009 een zogenaamde
Maatschappelijk Erkende
Organisatie. Er zijn natuurlijk
nog veel meer organisaties
die maatschappelijk
verantwoord bezig zijn.
Onze nieuwsbrief is een
platform voor andere
organisaties.
Het is zonder meer de moeite
waard om eens kennis te
nemen van wat andere
organisaties doen op dit
gebied. GIPS S&L biedt deze
organisaties aan één pagina
in onze nieuwsbrief te
gebruiken om zichzelf in de
kijker te spelen.
Veel leesplezier!

In de kijker...
Voor vragen kunt u contact
opnemen met
initiatiefneemster Jessica Maes
bestuurslid COC Limburg
pijler LVB:
telefoon 06 – 47 01 30 58 of
e-mail lvb@coclimburg.nl
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Sleutelen aan het
project
er worden al volop
nieuwe dingen gedaan
in het GIPS project.
1. Gebarentaal
Om kinderen te laten ervaren hoe het
is om met gebaren je verstaanbaar te
maken is er een nieuw spel
ontwikkeld. Aan de hand van kaartjes
met voorwerpen moeten de kinderen
deze aan elkaar duidelijk maken. En
let op geen woord zeggen. Dat blijkt
toch vaak lastiger dan het lijkt.

Anekdotes, wat maak je al
niet mee op school...
Vraagt een Jasper aan Horst
(blind): Wat zou u er voor over
hebben om weer te kunnen zien.
Horst: “Daar zou ik alles voor
over hebben, ik zou alles
weggeven als dat mogelijk zou
zijn.”
Jasper: “Ook uw vrouw?”
De kleinzoon van 3 en half krijgt de
opdracht van zijn ouders om niet te
vertellen welk cadeau hij voor opa
gekocht heeft.
Heel lastig natuurlijk maar iedere
keer als hij wil beginnen is papa of
mama in de buurt om hem te
helpen onthouden.
Als alle visite in de kamer zit stapt
ventje op opa af en vertelt in
geuren en kleuren wat het cadeau
is.
Natuurlijk spreken zijn ouders hem
hierop aan dat hij daar dus nog
even mee had moeten wachten.
Hij draait zich om, haalt zijn
schouders op en zegt “opa kan het
toch niet horen want hij is doof.”

We zoeken nog veel meer
anekdotes en uitspraken!
Heb je zelf ook een leuke
anekdote of uitspraak van

kinderen, leerkrachten of collega’s,
laat het weten:
nieuwsbrief@gips-sl.nl of even
doorbellen, dat kan ook.

DE KRACHT VAN
LIMBURG, DE KRACHT
VAN HET KLEINE
Met een groep van zes verkenners
gingen wij vanaf september 2016
voor de Provincie Limburg op pad
om te zien en horen wat er speelt in
de wijken en dorpen in Limburg.
We spraken veel vernieuwers,
doeners en zagen prachtige
initiatieven in het sociale domein:
van betaald werk, buurtgeluk,
vrijwilligerswerk, jongeren tot
gezondheidszorg. Maar wij vonden
ook de nodige knelpunten. We
hoorden van niks doen, zelf doen,
mee doen tot samen doen.

ONZE CONCLUSIE
Veel gaat goed, maar als we echt
willen koersen op een vitaler
Limburg moeten er nog een paar
tandjes bij. Om Limburg te laten
werken, te laten stromen, te laten
komen tot dingen écht anders doen
in het sociale domein, organiseren
wij een tournee met 10 ‘aanpakbijeenkomsten’, dwars
door onze provincie.

2. werken met hoofdspriet aan de PC
Dammen is een ouderwets spelletje
blijkt steeds vaker. Kinderen weten de
regels niet dus tijd om dit element
ander op te gaan zetten. De
hoofdspriet kan ook gebruikt worden
om je naam te typen op de computer.
Dat kan op de computer van school
maar we zijn ook bezig een aantal
lap-tops gereed te maken hiervoor.
Invoering hiervan is in volle gang.
3. prisma bril
Het verhaaltje bij de prismabril is niet
meer van deze tijd. Maar de rismabril
is nog altijd een ‘wonderbaarlij’
hulpmiddel dat we graag de kinderen
willen laten zien en ervaren. Dus is er
een andere invulling gegeven aan de
tekst die met deze bril gelezen wordt.
De kinderen lezen nu met de
prismabril hoe de werkt. Prima idee,
toch!
er gaat nog meer komen.....

Meer info over:
“De kracht van Limburg”
http://www.devereniginglimburg.nl
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Sponsoring is van
groot belang:
Op deze bladzijde
laten wij zien wie
allemaal onze
organisatie sponsort.

De (nieuwe) sponsoren van GIPS S&L:

Er zijn veel organisaties die
GIPS S&L een warm hart
toedragen.
Onze organisatie wordt al
vele jaren door verschillende
bedrijven en organisaties
gesponsord. Sommige doen
dat eenmalig andere doen dat
structureel.
Zonder sponsoren geen GIPS!
Doordat sponsoren GIPS S&L
ondersteunen is het mogelijk
om ons werk te kunnen doen.
Zij zijn dus van levensbelang.
Daarom dat wij in de
nieuwsbrief de nieuwe
sponsoren willen noemen. Kijk
ook eens op onze website.
Daar staan ze ook allemaal
genoemd.
Zelf een sponsor aandragen
mag natuurlijk altijd.

Algemeen Nut
Beoogende Instelling

Donateur worden?
Stichting GIPS S&L is voor haar werkzaamheden
afhankelijk van sponsoring. Wij zijn dankbaar voor elke
bijdrage. Sponsoren van onze organisatie kan op
bankrekening: NL71RABO0123 164915 t.n.v. GIPS Spelen
& Leren. Dank voor uw bijdrage!

Stichting GIPS S&L is een zgn.
ANBI (Algemeen Nut
Beoogende Instelling). Dit
betekent dat donateurs een
belastingvoordeel hebben
over gedane giften. En dat is
goed voor ons allemaal!
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Agenda
Waar moet je zijn en wat
staat er te gebeuren. In juni
zijn er een aantal interessante
symposia. Meer informatie
via kantoor GIPS te
verkrijgen.

juni 2017

juni

juli

aug/sept

1

6

16

De kracht van Gennep;
iedereen heeft talent.
17.00-21.00 uur
lokatie: Dichterbij

Bruggen slaan tussen
gescheiden werelden.

Set amet lacinia
Consectetuer est. Class aptent
taciti sociosqu ad litora
torquent per conubia nostra.

29

17

XX

Een kloof? iedereen telt mee.
16.00-19.00 uur
Maastricht

Start van de zomervakantie!

GIPS Kennisdag (uitnodiging
volgt)

29

xx sept

De kracht van Limburg
14.00-19.00 uur
SIF Fabriek Panningen

we beginnen weer op de
scholen!

Aan deze uitgave
werkte mee:
samenwerkende
Maatschappelijke
Organisaties, COC Limburg
Ingezonden stukken.

Jan, Hans
Fotografie

Hans Diederen
Vormgeving en redactie

Ton Pillich
Eindredactie

Linnissa van Buuren
Verspreiding en verzending
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