
GIPS kartrekker bij project Nieuwe Wegen 

Hoe maatschappelijke 
organisaties hun relevantie 
kunnen vergroten.

Maatschappelijke organisaties 
springen in de gaten die bedrijven 
en overheden vaak laten liggen.

In Limburg zijn diverse erkende 
maatschappelijke organisaties 
actief. Zij richten zich op 
verschillende doelgroepen. Uit 
onderzoek is gebleken dat deze 
organisaties hun maatschappelijke 
relevantie vaak kunnen vergroten 
door hun kennis en kunde ook op 
andere terreinen in te zetten. 

Het project Nieuwe Wegen 
helpt organisaties om dit helder te 

krijgen. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van een methodiek die in 
het bedrijfsleven gebruikt wordt om 
businessmodellen te ontwikkelen. 
Dit is het zgn. CANVAS 
businessmodel. 

Daarnaast wordt er veel 
aandacht besteed aan het 
vergroten van de naamsbekend- 
heid van organisaties. De rol van 
Social Media is tenslotte niet meer 
weg te denken. 

Met financiële ondersteuning 
van de Provincie Limburg krijgen 
een aantal maatschappelijke 
organisaties de mogelijkheid om 
met deze methodieken hun diensten 
en/of producten assortiment te 

verbreden. Een overzicht van deze 
producten en diensten wordt in een 
digitale catalogus opgenomen. 

GIPS S&L heeft een van de drie 
projectmedewerkers geleverd voor 
dit boeiende project met veel 
potentie.
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Spelenderwijs ontdekken 
kinderen samen met 
gehandicapten hoe het is 
een beperking te hebben. 
Het resultaat: overwinnen 
van vooroordelen.

Stichting GIPS Spelen & Leren
Akkerheide 64
6463 DB Kerkrade
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E: miranda.nas@gips-sl.nl 
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DELA goededoelenfonds doneert voor bus
Zoals we in nieuwsbrief nr. 25  

al verteld hebben, heeft GIPS een 
bus ter vervanging van de 
verongelukte bus aangeschaft. Een 
aantal stichtingen en fondsen heeft 
daarvoor donaties gegeven. Eén 
week nadat we de nieuwsbrief de 
deur uit hebben laten gaan, kregen we fantastisch nieuws: DELA 
goedendoelenfonds doneert eveneens voor de bus. Daardoor is de bus in 
z’n geheel gefinancierd met donaties! Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.

Het DELA goedendoelenfonds is in 2007 opgericht door de DELA 
coöperatie en heeft als slogan ‘met elkaar voor een ander’. Door samen 
iets te doen voor een ander, het leven meer betekenis geven. Het thema 
‘Onbeperkt’ sluit aan bij GIPS. Ondersteuning voor mensen met een 
beperking die vrijwilligers- werk doen.  

Er wordt nog symbolisch een cheque namens DELA 
goedendoelenfonds, ter waarde van €9.500,-- aan GIPS overhandigd. 

Spontane sponsoractie op Angela School in Düren.
Nadat het team van GIPS het eerste deel van het project had 

uitgevoerd op school, vertelt Horst dat iedereen de mogelijkheid heeft een 
vriendschapsbandje te kopen ter ondersteuning van GIPS. We zijn tenslotte 
aan het sparen voor een extra gehandicaptenbus. 

Wie schetst de verbazing van team Aachen als ze de week daarna 
terugkomen in de klas. Zonder medeweten van de leerkracht hebben de 
kinderen een inzameling voor GIPS gehouden. Opbrengst €153,11. Dat 
hadden de leerlingen van klas 6c zelf geregeld. Ook de leerkracht was 
onder de indruk van dit initiatief. 

En die vriendschapsbandjes....die hebben ze natuurlijk gekregen, 
allemaal! 
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Aan deze uitgave 

werkte mee:

Horst
Ingezonden stukken.

Jan
Fotografie

Hans Diederen
Vormgeving en redactie

Ton Pillich
Eindredactie

Linnissa van Buuren
Verspreiding en verzending

DIT IS EEN UITGAVE VAN:

GIPS SPELEN & LEREN

AKKERHEIDE 64
6463 DB KERKRADE

TEL: 045-5312058

MAIL: 
NIEUWSBRIEF@GIPS-SL.NL

Het jaarverslag is klaar
Het jaarverslag van GIPS S&L 
2016 is gereed. Deze is te vinden 
op onze website. Heb je geen 
internet dan kun je een 
exemplaar aanvragen via 
kantoor bij Suzanne Stevens.

Metje Jager verkoopt vriendschaps- 
bandjes aan de leerlingen van de 
Anne Frank School in Maastricht.
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En toen deed de lift het niet 
meer....

Ze waren net klaar en alles was 
opgeruimd. Het team in Baarlo kon 
met een goed gevoel terugkijken 
op een geslaagde middag op 
school. En toen ging het mis. 
Miranda moest een kleine hoogte 
overwinnen met de lift. Deze was 
er speciaal voor rolstoelers 

gemaakt. Echter bij het dalen van 
de lift, bleef deze hangen. Er moest 
zelfs de brandweer bij komen om 
Miranda te bevrijden. Een week 
later was het team weer op school 
en de lift....die was gerepareerd.

Jubilaris 25 jaar GIPS
Tijdens het eindejaarsfeest van 

GIPS in december 2016 was er nog 
een bijzonder moment voor Hans 
Diederen. Dit jaar is Hans 25 jaar 
bij stichting GIPS betrokken. 
Begonnen als bestuurslid werd hij 
al snel voorzitter van het bestuur. In 
2009 trad hij in dienst bij GIPS en, 
zoals hij dat zelf altijd zegt “heb ik 
van mijn hobby mijn beroep 
gemaakt en nu heb ik geen hobby 
meer.” Dat laatste is niet helemaal 
waar getuige de cadeaus die Hans 
uit handen van Miranda Nas kreeg. 
Bonnen voor het theater, een 
etentje en een spannend boek. 

Ontroerd door alle aandacht 
bedankte Hans de mensen van 
GIPS met wie hij zo graag 
samenwerkt en van wie hij zo veel 
geleerd heeft. Ook de jarenlange 
samenwerking met Miranda en Jan, 
die veel verder gaat dan alleen 
maar collega’s zijn, is waardevol 
en maakt het dat Hans enthousiast 
is voor GIPS. Hij hoopt dan ook 
nog lang voor GIPS zijn bijdrage te 
mogen leveren. 

Op naar de volgende 25 jaar!
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De jubilaris (links) wordt door 
Miranda Nas toegesproken. Bottom UP

GIPS gaat naar een 
nieuwe organisatie

Van centraal geleid naar regio’s
Heel veel werd bij GIPS vanuit 
“kantoor” geregeld. Dat gaat zo lang 
goed als dit voor “kantoor” te 
overzien is. Door de groei werd dit 
steeds lastiger. Dus...

Samen de verandering inzetten
...moest er iets gebeuren. Na een 
aantal bijeenkomsten met onze 
medewerkers is gekeken welke 
knelpunten het belangrijkste zijn. 
Knelpunten op het gebied van 
organisatie maar ook bij ons project. 
Iedereen heeft zijn stem kunnen laten 
horen en inbreng kunnen leveren. De 
opbrengsten zijn geweldig.

Het veranderingsproces blijven volgen
Op basis van alle opbrengsten is een 
veranderingsproces in gang gezet. 
Daarbij worden ook weer de 
medewerkers actief betrokken. Om 
het proces te blijven volgen en 
eventueel actief bij te kunnen sturen  
zijn de kwartiermakers.

Kwartiermakers zijn ook gangmakers
De kwartiermakers denken actief 
mee, hebben hun voelsprieten in de 
organisatie, zorgen voor de link naar 
de teams. Een belangrijke groep dus.

Dit jaar gaat het gebeuren
GIPS heeft 2017 genomen om de 
veranderingen vorm te geven en in te 
voeren. Geleidelijk, samen met elkaar 
zodat niemand uit de boot valt.

Gilbert Petit
Tijdens het eindejaarsfeest 
werden de aanwezigen 
verrast door een echte buut 
van Gilbert Petit. Dat was 
even lachen op z’n Limburgs.



Coen zat thuis op de bank…
… te revalideren na hersenletsel. Maaike was herstellende van borstkanker. 
Veel konden ze niet, maar ze hadden wel het gevoel dat ze iets voor 
anderen konden betekenen. En Arjan realiseerde zich op een dag dat zijn 
moeder, die MS heeft, zelden om hulp vroeg. Dat zijn vader, die al die tijd 
haar mantelzorger, steun en toeverlaat was, dat ook niet deed. Via social 
media vonden Coen, Maaike en Arjan elkaar. In hun gesprekken ontstond 
het idee van WeHelpen. 

Elkaar gewoon een handje helpen
Elkaar een handje helpen, is zo vanzelfsprekend. En dat is nog makkelijker 
via www.wehelpen.nl. Deze website werkt als een ‚marktplaats'. Je kunt 
zien wie er bij jou in de buurt hulp kan bieden of hulp vraagt. WeHelpen is 
er voor iedereen. Je kunt bijvoorbeeld vragen of iemand je kan helpen met 
het ophangen van een schilderij, naar het ziekenhuis te rijden of een keer 
mee te gaan wandelen. Of misschien kan je wel heel goed voorlezen, en 
wil je daar kinderen in de buurt blij mee maken. WeHelpen is 
laagdrempelig en eenvoudig, voor eenmalige hulp of voor een wat langere 
periode. Een handig hulpmiddel om in contact te komen met anderen bij 
jou in de buurt. 

Bekijk deze korte video met uitleg over WeHelpen. 
  https://youtu.be/L_fNURhaAII of ga direct naar 
www.wehelpen.nl . 
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Maatschappelijke 

organisaties:

Op deze bladzijde 
presenteert een andere 
maatschappelijke 
organisatie zich.

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 kijk ook 
eens op hun website: 
www.wehelpen.nl
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De (nieuwe) sponsoren van GIPS S&L: 

     

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!
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Sponsoring is van 

groot belang:

Op deze bladzijde 
laten wij zien wie 
allemaal onze 
organisatie sponsort.

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
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!


