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MEEDOEN IS
WINNEN!

GIPS Spelen & Leren is volop in ontwikkeling, de laatste nieuwtjes...
Nieuw planningssysteem
Doordat we onze computers en
software zelf moeten gaan beheren
en onderhouden zijn we gaan kijken naar onze hele ict. “Veranderingen zoals deze zijn een goed
moment om te kijken naar wat je
hebt.” zegt Hans Diederen. “Het
huidige planningsprogramma is al
weer ruim 5 jaar in gebruik. We
lopen toch steeds vaker tegen
grenzen in het gebruiksgemak
aan.” Dus tijd om een een aantal
zaakjes op een rijtje te zetten.
Conclusie: we gaan nieuwe planningssoftware aanschaffen. Met de
huidige technieken en mogelijkhe-

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

den is het goedkoper om een nieuw
systeem te ontwikkelen dan het oude aan te passen. Bovendien kunnen we alle wensen meenemen in
de nieuwe opzet.

Jaarverslag 2014
Het jaarverslag 2014 is weer
gereed. In 2014 hebben we 6361
kinderen weten te bereiken met het
GIPS project. Een absoluut record!
Het jaarverslag is te downloaden
via onze website. Diegene die een
hard copy willen hebben kunnen
deze aanvragen bij Suzanne Stevens.

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

Start GIPS S&L in Erkelenz
Gips gaat starten in de gemeente Erkelenz. Alle scholen krijgen het GIPS project aangeboden
van de gemeente Erkelenz. Ook
gaat GIPS een workshop voor de
leerkrachten verzorgen over het
thema autisme.

In deze uitgave:
Stichting SMOL
Jubilarissen
Symposium 25 jaar GIPS S&L
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Maatschappelijke
organisaties:
Op deze bladzijde
presenteert een andere
maatschappelijke organisatie zich.

Stichting SMOL een initiatief van GIPS, Zij Actief en KPJ
Samenwerking tussen organisaties is steeds belangrijker. Het digitale
platform maatschappelijknetwerklimburg.nl, waarover eerder in de
nieuwsbrief is bericht, is daarvoor onder andere voor in het leven geroepen. Met name bedoeld voor kennisuitwisseling. Tijdens de ontwikkeling
van dit platform is door een vertegenwoordiging van de Maatschappelijke
Organisaties (MO’s) inbreng geleverd om het platform gebruiksvriendelijk
en effectief op te zetten. Deze organisatie (GIPS, Zij Actief en KPJ) kregen
vervolgens de vraag hoe hun inbreng in de toekomst ook gewaarborgd
zou worden. Voor de door-ontwikkeling is het wel zo prettig als gebruikers
hun ideeën blijven leveren.
Samenwerking kan ook nog op andere vlakken. Daartoe wordt momenteel een inventarisatie uitgevoerd bij de MO’s om te bekijken of er
synergie voordelen te behalen zijn. Denk aan het samen inzetten van
mensen en middelen. Eén van de terreinen die verkend gaan worden. GIPS
heeft bussen geschikt voor personen en rolstoelvervoer. Mogelijk dat andere organisaties die willen inzetten. Het ‘delen’ van een administratieve medewerker, zou zo maar kunnen. Maar ook de gezamenlijke inkoop van
goederen en diensten. Bijvoorbeeld opleidingen, kantoorbenodigdheden,
verzekeringen etc. Stichting SMOL kan met de resultaten van deze inventarisatie ook nog namens al die MO’s optreden als gesprekspartner bij het
afsluiten van raamcontracten e.d.
De deelnemende MO’s kunnen allerhande aanbiedingen verwachten
waar ze al dan niet aan mee kunnen doen. Met als uiteindelijk doel winst
voor iedereen.
En zo is dus stichting SMOL ontstaan. Een uniek concept van samenwerking tussen maatschappelijke organisaties. Het bestuur wordt gevormd
door GIPS, Zij Actief en KPJ. In de Raad van Toezicht zitten afgevaardigden van de MO’s. Dit zijn COS Limburg, VJL en Dienst Kerk & Samenleving.
Een veelbelovend concept!

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 meer informatie mail:
smol@mn-li.nl
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Sponsoring
Hoofdpijn dossier of
kansen?
Afhankelijk...
Onze organisatie is afhankelijk van sponsoring. Bedrijven,
organisaties die GIPS een
warm hart toedragen en ons
actief ondersteunen. Héél belangrijk om te kunnen blijven
doen wat we doen.

Anekdotes, wat maak je al
niet mee op school...

We zoeken nog veel meer
anekdotes en uitspraken!

Bij het beantwoorden van de
denkvragen gaat het over de risico’s bij het duiken in laag water.
Wat kan er dan gebeuren? Daarop
antwoord een leerling “Dan krijg je
een dwarslezing.” Dan moet je
toch even glimlachen…
(Liesbeth de Borst Papendrecht)

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.

Bij de basisschool Maria in Oirlo,
dachten ze even dat engel Gabriel
naast de kerstboom was neergestreken. Toen we nog een keer
goed keken bleek het Jan Coppers
te zijn die even aan het uitrusten
was. (foto Jan Nas)

Oproep: muzikanten
gezocht, wie doet mee?
Wie speelt een instrument? Of
wie heeft ooit een instrument bespeeld? Muziek maken is fun! We
zoeken mensen die dat ook vinden.
Het hoeft niet super gelikt of professioneel te zijn, als het maar leuk
is. Wat gaan we doen. Kijken of we
voldoende muzikaal talent vinden
om een gelegenheids-orkestje samen te stellen. En dan...gaan we
op ons jubileumfeest optreden! Van
tevoren gaan we natuurlijk een
paar keer oefenen. Dus...als je
denkt “dat durf ik niet”, meld je
aan! Of denkt “dat kan ik niet”,
schrijf je in. Of “ik heb te lang niet
gespeeld”, doe dan zeker mee. En
als je andere goede reden kunt
bedenken ben je zeker welkom.
Eén percussionist heeft zich al aangemeld. Nu jullie nog. Mail naar:
nieuwsbrief@gips-sl.nl.

Gelijkwaardig...
Afhankelijkheid is niet altijd de
beste basis voor samenwerking met een sponsor. Wij willen sponsoren iets bieden.
GIPS heeft kennis en kunde in
huis waar anderen hun voordeel mee kunnen doen. Wij
hebben een meerwaarde voor
anderen. Dat maakt een samenwerking gelijkwaardig
Meerwaarde...
En dus is het belangrijk om die
meerwaarde van GIPS eens
precies in kaart te brengen.
Wat kunnen wij allemaal bieden. Ruim 170 medewerkers
met allemaal talenten. Dat
moet iets moois brengen.
Onderzoeken...
Dat in kaart brengen, gaan de
studenten van de Hotelschool
in Maastricht doen. Zij gaan
ook kijken welke bedrijven bij
ons passen. Hun blikveld is de
Euregio. GIPS is tenslotte actief in Nederland en Duitsland
en een beetje in België.
Kansen...
Er liggen dus kansen. Op 10
maart gaan we de studenten
vertellen wie GIPS is en welke
opdracht ze krijgen.
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Politiek Debat
In de aanloop naar de
verkiezingen van 18
maart is een politiek
debat georganiseerd.
Datum: 26 februari
Alle partijen van Limburg die een
gooi doen naar een zetel in de provinciale staten zijn uitgenodigd.
Waar: Kasteel Daelenbroeck
De vertegenwoordigers van de partijen gaan met elkaar in debat over
maatschappelijke organisaties en de
kijk die zij als partij hier op hebben.

Jubilarissen
Het heugelijke feit was in 2014
maar door de drukte aan het einde
van het jaar en de volle agenda’s

van iedereen is het feestje in januari gevierd. Ankie van de Leemput
en Tiny Aalbregts vierden hun jubileum 10 jaar bij stichting GIPS.
Samen met het team werd een
hapje gegeten. Beide dames kre-

gen uiteraard het zilveren speldje
uitgereikt. Ankie en Tiny, van harte
proficiat!
Leuke anekdote is dat in het
restaurant waar met Tiny het jubileum werd gevierd, ook een kind
met zijn ouders aan het eten was.
Blijkt dat deze jongeman Tiny kent
van school. Dus hebben ze nog
even een praatje gemaakt. Leuk
toeval!

Inleiding over veerkracht en zelfredzaamheid
Door Marianne Potting van Zuyd
Hogeschool zal een inleiding gegeven worden over veerkracht en
zelfredzaamheid. Terreinen waar
maatschappelijke organisaties bij
uitstek op actief zijn.

Werven nieuwe medewerkers voor schoolbezoeken.
GIPS heeft meer mensen nodig
om scholen te kunnen bezoeken.
Maar waar vinden we de mensen.
“Laten we het de kinderen vragen”,
zei Horst Boltersdorf. “Via de kinderen heb je veel ingangen. De
kinderen krijgen een briefkaart mee
waarop ze de naam van een kandidaat invullen en aan ons kunnen
terugsturen.” Dat is eigenlijk wel
een heel goed idee. Ton Pillich en
Freya Pijnenborg hebben het verder uitgewerkt zodat we het snel
kunnen testen in de praktijk.
Wordt vervolgd...

En de directeur zei:
Ik weet dat dit best wel een
moeilijke klas is maar zo rustig als bij jullie heb ik ze nog
nooit gezien. Ze zijn echt geconcentreerd bezig!
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Valentijnsdag

Presentatie over GIPS S&L bij
de Hoge school voor Hotelmanagement Maastricht

Symposium “Menswaarde”
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Carnaval

De lente begint!

Jubileumfeest GIPS S&L

26
Politiek debat

Ronde Tafel 171 Kerkrade
doneert GIPS
Het is onderhand een jaarlijkse
traditie geworden. Onder de naam:
“’t sjunste op de Weltfes” (voor de
niet Kerkradenaren onder ons: “het
mooiste op de wereld feest”) organiseert Ronde Tafel 171 Kerkrade

ieder jaar een groots
feest. De opbrengst
van dit evenement,
dat ieder jaar weer
groter wordt, gaat
naar goede doelen.
Op 24 oktober is
een afvaardiging van
GIPS S&L naar de
Kingdom club in het
Roda-stadion in Kerkrade getrokken. Deze discotheek
was net diezelfde maand geopend.
In deze bijzonder gezellige ambiance met muziek en optredens en
voorzien van lekker eten en drinken
werden twee goede doelen in het
zonnetje gezet. Naast GIPS S&L
was dit stichting Kerkrade Leeft,
Kerkrade Geeft. Beide kregen een
cheque overhandigd met daarop
het bedrag van €2.636,--. Een geweldig mooie bijdrage waar we
ontzettend blij mee zijn. Deze bijdrage wordt gebruikt om onze Ford
Bus op te knappen zodat we ook in

!

de komende jaren onze mensen
naar de scholen kunnen brengen.
De Ronde Tafel is een service
club met verenigingen in de hele
wereld. Zij dragen bij aan maatschappelijke doelen door fondsen
te werven met allerhande acties.
Veelal sponsoren deze Ronde Tafels lokale initiatieven. In de Ronde
Tafel van Kerkrade zijn ca. 25 leden actief.
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en dan nog even dit.....
Symposium 4 november
krijgt al langzaam vorm.
Het symposium dat GIPS S&L
organiseert in dit jubileumjaar krijgt
langzaam vorm. Het thema is
“Menswaarde”. Er zijn al 2 sprekers gevonden. Ten eerste prof.
Rob van Lier. Zijn specialisme ligt
op het terrein van visuele waarneming en illusie. De tweede spreker
is Jan Jutten. Hij komt vanuit het
onderwijs en zal over de werking
van het brein spreken. De lokatie is
top maar daar kunnen we nog niets
over
zeggen totdat
deze definitief is
toegezegd. Hou
de nieuwsbrief in
de gaten voor
meer informatie.

GIPS S&L e.V. op TV
Horst Boltersdorf loopt wat zenuwachtig heen en weer. Alles
moet perfect opgesteld worden
voordat de leerlingen komen. De
teamleden krijgen nog de laatste
instructies. Enkele van hen doen
vandaag voor de eerste keer mee.
We zijn bij het Geschwister Scholl
Gymnasium in Aken. Het is 11 december en er wordt over GIPS een
nieuwsitem opgenomen voor WDR
Lokalzeit. De filmploeg is aanwezig
en maakt opnamen. Het resultaat

een krachtig nieuwsitem. In enkele
minuten werd getoond wat GIPS op
school doet. Interviews met leerlingen en de leerkracht laten zien dat
het project enthousiast wordt ontvangen. Naast de TV-zender die
uitgenodigd was, is ook de schrijvende pers aanwezig, afgevaardigden van Stad en Kreis Aachen.
Mensen zijn onder de indruk van
dit Nederlands concept.

Kalender 2015 GIPS
De kalender die GIPS heeft uitgegeven ter ere van het jubileum
jaar is in eigen beheer ontworpen.
Het team bestaande uit: Marcel
Bartels, Daniëlle Schreurs en Mart
van Wetering hebben dag en nacht
gewerkt om 12 thema’s voor de 12
maanden te bedenken. Uiteraard
diende onze mascotte Olle een
centrale plek te krijgen. Maar ook
het aftellen naar ons symposium is
begonnen en diende een markering
op de kalender te krijgen. En natuurlijk niet te vergeten het jubileumfeest op 14 november. Door
ANDI Druk is de lay out gemaakt.
De kalender is naar alle medewerkers gegaan, alle scholen,
sponsoren en andere relaties van
GIPS.
De reacties zijn bijzonder positief en de kalender siert menig bureau of kast.

Aan deze uitgave
werkten mee:
Liesbeth, Hans
Ingezonden stukken.

Jan Nas
Fotografie

Hans Diederen
Vormgeving en redactie

Linnissa van Buuren
Eindredactie

Mariëlle Smolders en
Linnissa van Buuren
Verspreiding en verzending
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