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GIPS S&L

GIPS S&L op bezoek in Baarlo

MEEDOEN IS
WINNEN!

GIPS S&L sluit succesvol 2013 tevreden af.
Het jaar 2013 ligt alweer
achter ons. Voor GIPS S&L
een succesvol jaar waarop
met tevredenheid teruggekeken kan worden.
Aan het einde van het jaar
wordt de balans opgemaakt. En
deze slaat positief uit! In 2013
hebben we meer kinderen bereikt
met het GIPS dan ooit.
In totaal waren het 6047 kinderen die het GIPS project gehad
hebben. Bijna 13% meer dan in
2012. We hebben 254 scholen als
klant. In totaal komen we in 237
groepen 7 en/of 8.

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

De grootste groei zit in Midden
en Noord Limburg. Ook in Duitsland zien we een stijging ten opzichte van het jaar er voor.
De toekomst ziet er florisant uit.
Groei in de regio’s Maasgouw,
Horst en Venray zetten door evenals in Duitsland. Door de ‘Stadteregion Aachen’ is een subsidie beschikbaar gesteld om het GIPS project op alle scholen in Aachen te
introduceren.
De gemeente Erkelenz heeft
ook een financiële bijdrage toegezegd om 21 groepen in hun gemeente te kunnen bezoeken.
Om dat te kunnen verwezenlijken wordt er op dit moment druk

Stichting GIPS Spelen & Leren
Sint Pieterstraat 143
6463 CS Kerkrade
Tel.: +31-45-5312058
E: miranda.nas@gips-sl.nl
I: www.gips-sl.nl

gezocht naar meer vrijwilligers in
Duitsland. Er gaan minimaal 2
teams geformeerd worden.
Uitdaging voldoende voor het
komende jaar!
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Waar is het feestje?

Nieuwsbrieven
terugkijken...ga
naar de website
Alle nieuwsbrieven die
uitgegeven zijn kunnen teruggevonden worden op de website. Dit kan op de Nederlandse maar ook op de Duitse
website.
Je kunt ze vinden onder
“Over GIPS S&L”.

In 2015 viert GIPS S&L
haar 25-jarig jubileum
Dat is nog ver weg hoor ik
u al denken, maar niets is
minder waar. De projectgroep die dit jubileumjaar
vorm gaat geven is dan ook
al druk bezig. In de nieuwsbrieven geven
we iedere
keer een korte up date
van de ontwikkelingen.
We willen in
dit jaar al aandacht vestigen op het
jubileum. Wat hebben we daarvoor
nodig? Een logo dat in het teken
staat van het 25 jarig jubileum.
Hoe ziet dat logo uit? Geen idee
want dat logo moet nog bedacht
en ontworpen worden. Wie gaat
dat doen? Nou misschien U wel.
Samen met uw team, met de klas of
de collega’s. Wie durft de uitdaging aan en maakt een ontwerp
voor dit logo? We stellen er ook
iets moois tegenover. Het winnende
logo krijgt een kookworkshop aangeboden van professionele Top
Kok. Een schitterende activiteit voor
uw klas, team of samen met uw

collega’s. Dat laat je niet langs je
neus gaan!
Wat is de bedoeling? Stuur een
ontwerp in voor 9 mei 2014. Er
worden geen eisen aan het ontwerp gesteld. Materiaal vorm,
kleur, etc. Staat allemaal vrij om te
kiezen. Het moet weergeven dat
GIPS in 2015 jubileert. Een deskundige jury beoordeeld de ontwerpen en kiest het winnende logo
uit.
Inzendingen naar:
Stichting GIPS S&L
Sint Pieterstraat 143
6463 CS Kerkrade
Mail: info@gips-sl.nl

Jaarverslag ook op
website terug te vinden
Het jaarverslag van 2013
is ook weer gepubliceerd op
de website. Deze is alleen in
het Nederlands beschikbaar.

Colofon
Redactie en vormgeving: Hans
Diederen, Marcel Bartels
Fotografie: Jan Nas
Eindredactie: Linnissa van Buuren
Mail: nieuwsbrief@gips-sl.nl
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Samenwerking loont.
Dat is de basisgedachte van
LimburgLab, het provinciaal
uitwisselingsprogramma waar
maatschappelijke organisaties
bij elkaar in keuken kijken.
Proeven en nieuwe menu´s
samenstellen. Samen houden
we Limburg sociaal en vitaal.

LimburgLab, het netwerk van 14 maatschappelijke organisaties zet op zaterdag 12 april weer de leefbaarheid
van de wijken en dorpen op de agenda.
Dat gebeurt in de Innofabriek in Reuver, in de gemeente Beesel. In een bruisend programma gaan we onze kennis, ervaring en netwerken met een brede groep betrokkenen en belangstellenden delen. Nieuwsgierig? Meld u snel aan!
Dit jaar staat LimburgLab in het teken van de dorpen en wijken die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor mensen die actief bijdragen aan
de leefbaarheid, gezondheid en het welzijn van dorp of wijk een uitgelezen kans om nieuwe inzichten en contacten te verwerven. LimburgLab
draagt nieuwe verbindingen en mogelijkheden aan tot samenwerking. Laat
u inspireren en kom ook.
Limburg verandert. Dat heeft invloed op de leefomgeving. Denk daarbij
aan de afname van de bevolking, vergrijzing, veranderingen in de zorg en
de economie. Deze ontwikkelingen vragen om een andere manier van samenwerken. Tussen burgers onderling. Tussen gemeenten, maatschappelijke instellingen, verenigingen en het bedrijfsleven. Samen staan we voor de
vraag hoe we Limburg sociaal en vitaal kunnen houden.
Twee jaar geleden gingen we met het eerste LimburgLab van start in de
gemeente Peel en Maas. Hier ontdekten meer dan 300 deelnemers dat we
samen veel synergie en maatschappelijke winst kunnen genereren. Des te
meer wanneer niet zo voor de hand liggende partijen zich buigen over de
diverse aspecten om de leefbaarheid te verbeteren. De aangereikte draad
is toen met veel enthousiasme door de aanwezigen opgepakt.
Dit proces – de match tussen het delen van de kennis en de ervaring en die
verder tot ontwikkeling brengen (R&D: Research en Develop) - zetten we

Op zaterdag, 12 april laten
14 maatschappelijke organisaties in de Innofabriek in Reuver, in de gemeente Beesel
aan een brede groep betrokkenen en belangstellenden
weer zien hoe je met kleine
slimme investeringen op het
vlak van leefbaarheid veel
kunt bereiken. Laat u inspireren.
LimburgLab is er voor U!
LimburgLab is mede mogelijk
met de steun en medewerking
van de gemeente Beesel, de
provincie Limburg en de Innofabriek.

LIMBURGLAB2014
Inschrijven op een van de
themalabs kan via het inschrijfformulier op
www.limburglab.nlHier is
meer informatie te vinden over
de thema-labs, de deelnemende organisaties en de uitwisselingprogramma’s. Reageer snel. Immers, vol is vol.
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LimburgLab 2014
in het kort
Op 12 April in Beesel
wordt LimburgLab2014
gehouden. GIPS organiseert een Lab...
Wat is LimburgLab2014 eigenlijk?
Een dag georganiseerd en ingevuld door een 20-tal maatschappelijke organisaties. Een dag
waarbij nieuwe innovatieve onderwerpen van uiteenlopende
aard aan de orde komen. Onderwerpen die iedereen aangaan.

op 12 april voort. De partners van LimburgLab zijn er van overtuigd dat
het zinvol is om regelmatig met een andere bril naar een probleem te kijken. Dat levert immers verrassend nieuwe initiatieven, ideeën en resultaten
op. Er komen zelfs nieuwe allianties uit voort.
In een aantal thema/laboratoria onderzoeken we met U hoe we de leefbaarheid, de gezondheid, het welzijn van een wijk of dorp kunnen
verbeteren.Op 12 april gaan we in Reuver verder met het LimburgLab.
We doen dat door met maatschappelijke partners te experimenteren met
vragen en initiatieven uit dorpen en wijken. Zo leggen Spirato en ZijActief
Limburg de vraag voor hoe je zorgt voor “een gemeenschapshuis van de
toekomst”. Hoe organiseer je dat een divers samengestelde buurt of wijk
(met jong en oud, autochtoon en allochtoon, nieuwkomers en oud gesettelden elkaar blijven vinden en kennen? Hoe ga je als wijk om met mensen met psychische problemen? Verschillende energie initiatieven worden
behandeld in een lab maar ook het hergebruik van de kerk of het werven
van vrijwilligers zijn thema`s waar verschillende organisaties zich over
buigen. (zie ook de kolom hiernaast).
Aan de hand van concrete vragen en initiatieven werken we de aanwezige
kennis en inzichten met onze netwerken verder uit. Uw inbreng uit de
dorpen en stadswijken is daarbij van elementair belang. Burgerkracht en
vertrouwen organiseer je namelijk mét en vanuit mensen die het beste uit
zichzelf willen geven.
Inmiddels hebben we geleerd dat we met kleine slimme sociale investeringen ook veel kunnen bereiken. Van en met elkaar. Samen!
We heten dan ook graag alle mensen en organisaties die deel willen nemen aan het platform en de manifestatie LimburgLab van harte welkom.

Wat is een Lab
Een lab is een workshop waarbij
ervaringen gedeeld worden met
de bezoekers. We laten zien wat
een goede werkwijze of aanpak
kan zijn voor een bepaald vraagstuk.
Welke lab’s zijn er die dag
Er is een ruime keuze aan lab’s.
De Lab’s hebben de volgende
titels:
1. Energiek bezig in de buurt
2. Vrijwilligers gezocht door
GIPS
3. Diversiteit in de wijk ‘elkaar
leren kennen’
4. Sluiting gemeenschapshuizen
5. Huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling
6. Burgerparticipatie en leefbaarheid
7. Zorg en welzijn
8. Inzet en hergebruik maatschappelijk vastgoed
9. Ruilhandel van goederen &
diensten
10. Kinderen in armoede moeten
mee kunnen doen
11. Coöperatieve stadsmoestuinen
Voor wie is deze dag bedoeld
Voor iedereen die dit interessant
vindt, iedereen is welkom maar
wel even aanmelden bij de organisatie. Dit kan via de website
www.limburglab.nl. Deelname is
kostenloos.
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Bijzondere ontmoeting op school
in Venray.
Tijdens het GIPS project kwam
een juf van een andere klas
met één van haar leerlingen
aangelopen. Zij wilde dit
meisje voorstellen aan Geert.
De leerling bleek namelijk net
als Geert blind te zijn.
Al snel zaten beide gezellig te
praten met elkaar.
Een onverwachte maar hele
leuke ontmoeting!

Onontdekte talenten van
GIPS medewerker...
Op bijgaande foto staat een van
onze medewerkers. Als collega’s
zijn we enorm geschrokken van
haar gedaante verandering. Het
kan soms heel hard werken zijn bij
ons op kantoor met dat je daar zo
snel van zou verouderen heeft ons
allemaal heel erg verrast.
Later is gebleken dat dit het opwarmen is voor de aanstaande
carnaval periode. Ze is namelijk
weer gesignaleerd zoals we haar
allemaal kennen. Wie weet op welke stoel onze collega zit, mag zijn
antwoord opsturen naar
nieuwsbrief@gips-sl.nl. Onder de

winnaars verloten wij een klein
prijsje.
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Team Heinsberg
met rechts achter
Annika Krieg

Sponsoring is van
groot belang:
Op deze bladzijde laten wij zien wie allemaal onze organisatie
sponsort.

Sponsoring door de dames van
Lionsclub Selfkant
Team Heinsberg neemt
cheque in ontvangst
Op 21 februari, tijdens het
schoolbezoek aan de Stadtische
Reaalschule in Heinsberg, werd het
team verrast door de komst van
mevr. Annika Krieg. Namens de
dames van de Lionsclub Selfkant,
kwam zij een cheque overhandigen
aan het team. Met een inzamelactie gehouden door de deze dames
was een bedrag opgehaald voor
GIPS S&L van €800,--. Met de
overhandiging van een cheque aan
Anja Himmels, oprichtster van het
eerst team in Duitsland, werd het
bedrag symbolisch overhandigd.
Het bedrag zal gebruikt worden
om een GIPS S&L organisatie in
Duitsland te gaan stichten. In de
komende maanden zal GIPS S&L
een Duitse vestiging krijgen en als
vereniging (eingetragene Verein)
ingeschreven worden in het handelsregister.
Dat de cheque door Annika
overhandigd werd is niet geheel

toevallig. Haar zoon Kelvin, is vast
lid van het team in Heinsberg. Het
scholen bezoeken en met de kinderen aan de slag gaan doet hij met
veel plezier. “Iedere maandagochtend vraagt Kelvin me al wanneer
hij weer mee naar school mee kan.

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.

Hij verheugt zich er iedere keer
weer op.” vertelt Annika.
GIPS S&L is blij met deze bijdrage en biedt aan om een keer
een voordracht te houden over
GIPS bij de Lionsclub voor de dames maar ook voor de heren natuurlijk.

Algemeen Nut Beoogende Instelling
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!

