
De witte bus; wie (her)kent hem niet? 

De Mercedes Sprinter van 
de stichting, voor insiders: 
“de witte bus”, heeft een 
grondige face-lift onder-
gaan. Dat was ook erg no-
dig!

Een beetje aftands kwam hij 
wel over en dan overdrijven we 
zeker niet. De Witte Bus oftewel de 
Mercedes Sprinter. Al jaren in 
trouwe dienst van stichting GIPS. 
De eerste bus met sponsorreclame 
er op. Maar ook de eerste bus die 
toch behoorlijk wat last van roest-
plekken begon te krijgen. Zo erg 
zelfs dat de achterdeur vervangen 

moest worden. En als je dan de 
bus onder de loep neemt dan blij-
ken er nog meer sporen van ver-
oudering en slijtage te zijn. 

Bedenk dan maar eens een list 
om deze bus op te knappen. De 
motor is enkele jaren eerder al een 
keer gereviseerd. Nu is de carros-
serie aan de beurt. Via ons be-
stuurslid Ronald Wit zijn we in con-
tact gekomen met Autoschade Bec-
kers & Mulder in Landgraaf. Ro-
nald Wit (secretaris van het be-
stuur) en Jan Nas (Voorzitter) zijn 
daar gaan praten met de directeur 
Robert Beckers. Tijdens dit gesprek 
gaf dhr. Beckers aan dat ze jaar-
lijks een project zoeken 
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De Witte Bus opgeknapt en wel weer voor 
jaren inzetbaar!

Spelenderwijs ontdekken 
kinderen samen met ge-
handicapten hoe het is 
een beperking te hebben. 
Het resultaat: overwinnen 
van vooroordelen.
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waarvoor Autoschade Beckers 
& Mulder zich belangeloos inzet. 
Dit ter ondersteuning van een 
maatschappelijk doel. 

Aldus werd door GIPS S&L een 

aanvraag ingediend om de Witte 
Bus op te knappen. In September 
kwam het bericht dat GIPS gekozen 
was als sponsorproject. 

Wat is er zoal gedaan aan 
onze bus. Dorpels, raamrubbers, 
achterdeuren, voordeuren en 
schuifdeur zijn vervangen. De but-
sen zijn uitgedeukt en de gehele 
bus is overgespoten. Ook is de bus 
opnieuw getectyleerd. Alles bij el-
kaar een behoorlijke klus maar het 
team van Autoschade Beckers & 
Mulder draait daar zijn hand niet 
voor om. De bus is gedurende twee 
weken onder handen genomen. 
Met name het wachten op wat exo-
tische onderdelen heeft wat tijd 
gekost. Maar het eindresultaat mag 

gezien worden. Voorzien van 
nieuwe belettering en logo’s rolt de 
Witte Bus op 15 November uit de 
werkplaats om aan het GIPS over-
handigd te worden. De sleutel 
wordt door Miranda in ontvangst 
genomen. De werknemers van au-
toschade bedrijf Beckers & Mulder 
krijgen van GIPS S&L een traktatie 
(Limburgse vla) en een attentie 
voor het vele werk. Voor deze spe-
ciale gelegenheid is het team Park-
stad uitgenodigd om de bus mee in 
ontvangst te nemen. Tenslotte is het 
deze bus waar dit team meestal 
mee onderweg is. Bovendien is 

Harry Lassauw, die vele kilometers 
op de bok van deze bus heeft ge-
zeten, aanwezig om de bus als 
eerste te rijden. Met deze bus kan 
de stichting weer jaren vooruit, met 
dank aan Autoschade Beckers & 
Mulder!

Heel veel dank! 
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Veel werk aan de carrosserie.

Nieuw lesmateri-

aal in ontwikkeling

NAH in beeld gebracht 
door Olle!

Wat is NAH? Een lastige begrip 
voor leerlingen. Daarom staat al 
een tijdje op ons verlanglijstje dat 
we dat op een heldere manier 
gaan uitleggen. Daarbij krijgen 
we nu hulp van Olle. Onze mas-
cotte figureert in een korte anima-
tie over NAH en legt uit wat de 
oorzaak is en het gevolg van 
NAH. 
Dit tekenfilmpje wordt momenteel 
gemaakt door Mart van Wete-
ring. Geloof me, een tekenfilm 
maken is héél veel werk. Maar 
het eerste resultaat is goed! Deze 
film wordt via de website ter be-
schikking gesteld en kan via het 
smart-board getoond worden aan 
de klas. Hoe dit in zijn werk gaat, 
krijgen jullie nog te horen.
Wordt vervolgd…

Mart van Wetering
Mart is nu enkele maanden actief 
bij GIPS S&L. Hij is opgeleid als 
electrotechnicus. Door zijn be-
perking niet meer in de gelegen-
heid zijn beroep uit te oefenen 
maar vervolgens niet bij de pak-
ken neer gaan zitten. Mart heeft 
de animatie-software zich zelf 
eigen gemaakt en is vervolgens 
aan de slag gegaan. 



Samen mensen in hun 
kracht zetten...

Met deze naam is GIPS S&L en 
LKV een wervingscampagne gestart 
voor vrijwilligers. Het idee is als 
volgt. Iedereen heeft een netwerk. 
In dit netwerk zitten vast ook men-
sen die buiten de boot dreigen te 
vallen. Bijvoorbeeld door hun be-
perking. GIPS wilt graag met deze 
mensen in gesprek komen. Een er-
varingsdeskundige vertelt vrijblij-
vend over de zin van vrijwilligers-
werk. Dat kan bij GIPS zijn maar 
ook bij een andere organisatie. Het 
gaat er om mensen weer zinvol 
mee te laten doen in de maat-
schappij. Zoals onze slogan op de 
nieuwsbrief al zegt: ‘Meedoen is 
winnen!!!’ De vraag is natuurlijk: 
“hoe kom je bij de juiste mensen 
terecht?’ Daarvoor is deze samen-
werking gestart. Wij willen via alle 

leden van het LKV geïntroduceerd 
worden bij deze mensen. Om dat in 
gang te zetten zijn er in 2014 bij-
eenkomsten gepland met de lokale 
afdelingen (in totaal 22 in Limburg) 

van het LKV. GIPS verzorgt een 
informatieve avond voor de leden. 
Verder leggen we uit wat de sa-
menwerking beoogt tijdens deze 
avond. De doelstelling is 5 kandi-
daten per afdeling te krijgen die 
mogelijk te interesseren zijn voor 
vrijwilligerswerk. Een mooi voor-
beeld van samenwerking tussen 
twee maatschappelijke organisa-
ties.

Het LVG spel wat is dat?
Afgelopen jaar is er een start ge-
maakt met een module over men-
sen met een verstandelijke beper-
king, binnen de voorlichting bij ba-
sisscholen. Hierbij kozen we voor 
het werken met Licht Verstandelijke 
Gehandicapten, zogenaamde LVG-
ers.	 	 	 	 	 	
        Netwerk, een theatergroep 
die deel uitmaakt van de organisa-
tie Pergamijn, werkt hierin samen 
met GIPS Spelen & Leren. Netwerk 
is een groep acteurs met verstande-
lijke beperkingen, die verschillende 
producties hebben zoals theateruit-
voeringen, voorlichting geven door 
theater en workshops -voor mensen 
die in hun beroep  te maken krijgen 
met mensen met een (verstandelij-
ke) beperking-  en samenwerking 
met basisscholen (leerlingen en ac-
teurs van Netwerk maken samen 
een voorstelling).

Een pilot vond plaats met twee ac-
teurs van Netwerk, die werden 
toegevoegd aan bestaande GIPS-
teams. Er werd een spelvorm ont-
wikkeld, met als doel leerlingen te 
laten ervaren wat het is om te leven 
met een verstandelijke beperking. 
De schoolkinderen gaan een spel 
doen, dat zich afspeelt in een win-
kel, waarbij ze boodschappen 
moeten onthouden. Ze krijgen een 
boodschappenlijstje in een onbe-
kende taal, worden niet goed ge-
holpen door het personeel en ko-
men onder tijdsdruk te staan. De 
leerlingen ervaren deze opdracht 
vaak als verwarrend, frustrerend, 
worden er boos en onzeker van.

De acteur en begeleider vertellen 
dan dat dit voor een LVG-er heel 
herkenbaar is, lichten toe waar ie-
mand met een verstandelijke be-
perking tegenaan kan lopen. De 
leerlingen stellen vervolgens vra-
gen, zoals dat ook in andere groe-
pen tijdens het kringgesprek ge-
beurt.

Sinds korte tijd is er een activiteit 
toegevoegd aan LVG. Het is een 
spel met foto’s uit het dagelijks le-
ven (thema’s wonen, werken, vrije 
tijd, vervoer en leren). Leerlingen 
moeten nadenken over wat een 
LVG-er zelfstandig kan en de foto’s 
in vakken leggen: JA (kan LVG-er 
wel), NEE (kan niet) en ‘?’ (weet ik 
niet/ misschien). We zien dat leer-
lingen in groepjes gaan discussië-
ren en verder nadenken over moge-
lijkheden en onmogelijkheden. De 
keuzes worden vervolgens kort be-
sproken, waarbij de LVG-er toelicht 
(met hulp van de begeleider) 
waarom bepaalde dingen niet en 
andere wel lukken. 

Leerlingen zijn over beide activitei-

ten enthousiast en de LVG-ers al 

helemaal. Verrijkend voor beiden!
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Basisschool ‘De Schacht’ uit Heerlen al 
20 jaar GIPS.
De leerkracht aan het woord...
De kinderen van basisschool ‘De Schacht’ nemen al geruime jaren deel 
aan het GIPS-project. Dit gebeurt al zo lang ik op ‘De Schacht’ werk 
(meer dan 20 jaar). De groepen 8 nemen deel aan het project. Het ver-
schilt van jaar tot jaar of dit 1 of 2 groepen zijn. Je hebt het dan over 
20 tot 50 leerlingen. Om de kinderen goed voor te bereiden, bespreken 
we vooraf wat er gaat gebeuren. Wat vooral aan bod komt is de opzet 
van de middag. Ook leggen we het doel van het project uit. We vinden 
het belangrijk dat de leerlingen leren hoe iemand met een lichamelijke 
handicap toch nog van alles kan. Ook willen we ze laten ervaren, mede 
door het GIPS-spel, hoe het is om zelf een handicap te hebben. De kin-
deren vertellen achteraf altijd weer hoe geweldig ze die middag von-
den. Ze geven dan aan dat ze nu pas beseffen wat een lichamelijke 
handicap inhoudt. Ook durven ze nu meer dingen te vragen aan de 
mensen zelf. Het bedenken van de vragen doen we onder begeleiding. 
We stimuleren de leerlingen vragen te bedenken die rechtstreeks of zij-
delings met de handicap te maken hebben.
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December Januari februari

24, 25 & 26
Kerstmis

1
Nieuwjaarsdag

31 
Oudejaarsdag

6 
We beginnen weer op scho-
len met GIPS

22
Voorjaarsvakantie Regio 
Noord Nederland

6
Drie Koningen

Uitspraak van de maand!
Een aantal van onze mensen 
komt bij elkaar voor een verga-
dering. 
Annelies: ”Suzanne, moet je niet 
dichterbij komen zitten want zo 
zie je niets?” Suzanne:” Nee 
hoor dat hoeft niet ik ben toch 
gewend dat ik niets zie.” Dat is 
toch wel een krasse uitspraak van 
een blinde of niet?



Olle mascotte van GIPS Spelen & Leren
Vanaf januari gaat Olle 
mee naar school. 

Iedereen kent onze mascotte 
Olle. Het eer-
ste ontwerp is 
gemaakt 
door Maria 
Ten Haaf. Op 
basis van de-
ze tekening is 
een eerste 
animatiepop-
petje gemaakt. 

Dit poppetje sprak 
toch niet helemaal 
tot de verbeelding 
dus is er een twee-
de versie gekomen. 
Dat was al een 
hele stap in de 
goede richting 
maar toch…. Toen 
we deze Olle wil-

de gaan gebruiken in filmpjes, dus 
als animatie poppetje, bleek dat 
zijn ontwerp hier eigenlijk niet ge-
schikt voor was. De bolletjes op de 
broek en de streepjes in zijn jasje 
werkte niet echt mee. Dus kwam er 
een  versie waar we wel mee zou-
den kunnen animeren. We denken 
dat we nu de definitieve uitvoering 
hebben van Olle. Dan is er nog de 
Olle die in de gebreide uitvoering 
bestaat. Daar zijn er ondertussen 7 
stuks van gebreid. Deze hebben 
allemaal een MP3-speler in de 

buik. Daar komen de geluidsfrag-
menten van de CD Doof op te 
staan. Olle gaat dus de kinderen 
vertellen over en laten luisteren 
naar  hoe het is om doof te zijn. Nu 
is het probleem alleen dat de stem 
die we nu op de CD hebben staan 
een diepe mannenstem is. En 
Olle is van alles 
maar geen volwas-
sen man. Dus 
moesten we op 
zoek naar een 
nieuwe ‘Olle-
stem’. Die hebben 
we gevonden! De 
teksten zijn opnieuw ingesproken 
en bewerkt. Dat staat nu op de 
MP3-speler en Olle is klaar om mee 
naar school te gaan. Olle is er ge-
woon bij als lid van het team. Het 
team in Papendrecht die al lang 
Olle mee naar school nemen, zet-
ten olle in de kring op een stoel als 
ze met de kinderen het project 
gaan begin- nen. 
En dat 
werkt 
heel erg 
leuk!
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Olle ontwikkelt zich 
tot….

Aan deze uitgave 

werkte mee:

Suzanne, Hans, Mar-
cel, Mart
Ingezonden stukken.

Jan Nas
Fotografie

Hans Diederen
Vormgeving en redactie

Ton Pillich
Eindredactie

Patrick Ten Bruggenca-
te, Linnissa van Buuren  
en Mariëlle Smolders
Verspreiding en verzending
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Stichting Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerswerk 
Limburg

Vrijwilligerswerk is het cement van de lokale samenleving. Iedere gemeente 
zou moeten beschikken over een Vrijwilligerscentrale om het lokale vrijwil-
ligerswerk te versterken. In het kader hiervan is er een overkoepelend pro-
vinciaal orgaan nodig die lokale vrijwilligers-centrales ondersteuning biedt, 
zodat zij hun werk goed kunnen uitvoeren (de POVL). 

Doelstelling

Vrijwilligerscentrales beschikken veelal over een zeer beperkte vorm van 
professionele ondersteuning ten behoeve van de uitvoering van hun  werk 
en de vrijwilligers die dit werk uitvoeren. Dit terwijl de politieke belangstel-
ling voor vrijwilligerswerk groeit en Vrijwilligers-centrales steeds vaker ge-
vraagd worden een bijdrage te leveren aan thema’s als sociale activering, 
gemeentelijk vrijwilligersbeleid, maatschappelijke stages en WMO. Het 
gevolg hiervan is dat medewerkers van Vrijwilligerscentrales samenwerking 
zoeken onder de ‘paraplu’ van de POVL. Door deze bundeling van kennis 
en kunde zijn medewerkers beter toegerust om hun taak uit te voeren. Ook 
wordt voorkomen dat Vrijwilligerscentrales telkens weer het wiel opnieuw 
moeten uitvinden.

Ondersteuning Vrijwilligerscentrales 

Middels periodiek overleg, themabijeenkomsten en deskundigheidsbevor-
dering ondersteunt de POVL lokale coördinatoren en uitvoerders van Vrij-
willigerscentrales.

Promotie 

Op onze website is informatie te vinden over de werkwijze en activiteiten 
van de POVL en de aangesloten Vrijwilligerscentrales. 

Kenniscentrum

Uit een door de POVL gehouden onderzoek, blijkt dat er behoefte is aan 
samenwerking op het gebied van vrijwilligerswerk in de provincie Limburg. 
Met name op het gebied van het bundelen en delen van kennis en deskun-
digheid. De POVL participeert in de provinciale netwerkbijeenkomsten om 
deze samenwerking verder te versterken.  

Contact: tvalckx@povl.nl 06-46437317
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Maatschappelijke 

organisaties:

Op deze bladzijde 
presenteert een andere 
maatschappelijke or-
ganisatie zich.

Er zijn veel maatschappelijke 
organisaties in het land
Stichting GIPS S&L is sedert 
2009 een zogenaamde Maat-
schappelijk Erkende Organi-
satie. Er zijn natuurlijk nog 
veel meer organisaties die 
maatschappelijk verantwoord 
bezig zijn.

Onze nieuwsbrief is een plat-
form voor andere organisa-
ties.
Het is zonder meer de moeite 
waard om eens kennis te ne-
men van wat andere organisa-
ties 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 meer informatie kijk ook 
eens op hun website: 
www.POVL.nl, 
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mailto:tvalckx@povl.nl
http://www.POVL.nl
http://www.POVL.nl


Even voorstellen Gerard 
Alofs

Sinds kort zijn we gestart met de 
voorbereiding van ons jubileum-
feest. In 2015 bestaat de Stichting 
Gips Spelen & Leren 25 jaar en dat 
moet gevierd worden!

We hebben Gerard Alofs aan-
getrokken als “regisseur”. Hij 
krijgt de  taak om onze feeste-
lijke kar te trekken.

Gerard Alofs is  42 jaar jong,  
komt uit Brunssum en heeft net  
als Gips een groot hart voor 
mensen. Als onderwijzer, do-
cent en  directeur heeft Gerard 
zich ingezet voor het onderwijs 
aan kinderen en jong volwasse-
nen, op diverse scholen.

Momenteel is hij directeur van Trai-
nings & Adviesbureau Tritonus. De-
ze naam verwijst naar een muzi-
kaal begrip waarvan de opzet is 
om in drie stappen verder te groei-
en.

Muziek is immers de grote passie 
van Gerard. Hij gebruikt muziek als 
middel om mensen bewust te ma-
ken van hun eigen 
mogelijkheden.Tevens  maakt hij 
gebruik van zijn onderwijs- en le-
venservaring.
Gerard wil het jubileumfeest vorm-
geven door gebruik te maken van 

de volgende denkdriehoek,
die ook kenmerkend is voor zijn 
manier van handelen:

Gerard wil iedereen de kans te 
geven mee te bouwen aan dit 
feest. Gips 2015 moet een ver-
bindend feest wordt van Samen, 
Vieren & Groeien!

We wensen Gerard veel succes 
met deze opdracht en roepen 
iedereen op mee te werken 
vanuit zijn eigen kwaliteiten.
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2015 bestaat GIPS S&L 25 jaar, 
dat gaat niet ongemerkt voorbij! Leerkrachtenboek 

te downloaden via 

de website

We sparen het 
milieu!

Vanaf januari 2014 wordt het 
leerkrachtenboek niet meer 
uitgereikt aan de leerkracht in 
de klas, maar kunnen zij het 
boek downloaden op onze 
website.

Wij doen dit omdat dit op de 
eerste plaats milieu- en kos-
tenbesparend is en er zijn al 
veel leerkrachten die het boek 
meerdere malen ontvangen 
hebben. Ze kunnen het als ze 
het toch nog willen ontvan-
gen/gebruiken op de website 
vinden.

De link naar het leerkrachten 
handboek staat in de bevesti-
gingsbrief die de leerkrachten 
per mail ontvangen. Op die 
manier heeft de leerkracht 
altijd de laatste versie ter be-
schikking en kan hij die din-
gen er uit halen die hij wilt 
gebruiken.



  

De redactie kijkt terug op een succesvol jaar...

Het is alweer de derde jaargang van onze nieuwsbrief. De twaalfde editie met allerhan-
de wetenswaardigheden en nieuwtjes binnen en buiten de stichting maar zeker niet de 
laatste editie. Het redactie-team gaat ook in 2014 weer volop aan de slag om de 
nieuwsbrieven te vullen. Wij wensen alle lezers een fijne kerst toe en een heel voorspoe-
dig nieuw jaar.

Tot 2014…

De redactie
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MEEDOEN IS 
WINNEN!!!

Fijne kerstdagen

en een

gelukkig 2014

toegewenst in een 
goede gezondheid!

Zalig kerstfeest en een 
gelukkig nieuwjaar

Frohe Weihnachten und 
ein Gluckliches Neujahr

Merry Christmas and a 
Happy New Year

Sjøn krisdaag en unne 
jauwe roetsch

De beste wensen voor 
2014

Feliz Navidad y un feliz 
ano nuovo

Buon Natale e un felice 
anno nuovo

god jul och ett Gott Nytt 
År

良好的圣诞节和新年快乐

хорошее Рождество и 
Новый Год

dobrych Świąt i 
Szczęśliwego Nowego 
Roku

καλά Χριστούγεννα και 
Ευτυχισμένο το Νέο 
Έτος


