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MEEDOEN IS
WINNEN!

Voorbereidingen symposium en jubileumfeest in volle gang!
Achter de schermen is al
heel wat werk verzet. Het
gaat een mooi symposium
worden en natuurlijk een
prachtig feest!
Voor GIPS is het de eerste keer
dat ze een symposium organiseert.
Zo langzamerhand begint het vorm
te krijgen. De stand van zaken:
De sprekers: Rob van Lier, professor aan de universiteit van Nijmegen neemt ons mee in ons brein
en legt uit hoe visuele waarneming
werkt. Houden onze hersenen ons
voor de gek? Verder hebben we
Jan Jutten, in onderwijsland geen
onbekende. Onderwijsman in hart

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

en nieren, systeemdenker en continu bezig met hoe mensen en kinderen leren. Tenslotte Peter Boltersdorf, als Motivation Counsellor
heeft hij verschillende voetbalteams
naar betere prestaties gestuwd.
Volgens Peter is er geen verschil
tussen een Nederlander en een
Chinees als het om de personaliteit
gaat.
Onze sprekers hebben allemaal
een link met mensen en met hoe ze
leren, samenwerken, excelleren,
reageren, etc. Dat brengen we samen rond het thema van het symposium: Menswaarde.
De datum is al bekend (kijk
maar op de kalender van GIPS): 4
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november. Hou de middag dan vrij.
Nadere informatie volgt.
Het feest voor de medewerkers
is nog een verrassing. Wij grijpen
dit moment wel aan om er tevens
een reünie van te maken.
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Onze bussen...
Al op leeftijd maar nog
altijd prima!

Leerlingen helpen met werven nieuwe medewerkers GIPS
Het blijkt dat van iedere 10 mensen er 6 iemand met een beperking
kennen. Dat geldt misschien nog niet helemaal zo voor de leerlingen van
de scholen waar we komen maar het blijkt toch dat ook zij vaak mensen
kennen die bij GIPS misschien wel een rol kunnen vervullen. En dus vragen
wij de kinderen of ze het contact voor ons willen leggen. Een idee bedacht
door Horst Boltersdorf en uitgewerkt in het kader van ons project “uit je
Stulp met wat Hulp”. De eerste scholen zijn al benaderd en kinderen is gevraagd om met ons mee te denken. Zij krijgen een brief maar, belangrijker
nog, een fraaie kaart (zie afbeelding) waarop ze de gegevens van een
potentiële kandidaat kunnen invullen. Deze kaart wordt vervolgens naar
GIPS gestuurd. Wij zorgen dan dat er een gesprek plaatsvindt om te kijken
waar de interesses liggen van mensen als het gaat om vrijwilligerswerk. In
de afgelopen weken zijn al meer dan 400 kaarten uitgedeeld. Benieuwd of
er nieuwe medewerkers voor GIPS uit gaan komen!

Maatje worden is mensen in hun kracht zetten.
De vraag kwam van de ambtenaar bij de gemeente Sittard-Geleen nadat we uitgelegd hadden wat GIPS-medewerkers doen op scholen. “Kunnen jullie mensen ook hun ervaringsdeskundigheid inzetten bij onze burgers met een beperking?” Die mogelijkheid hadden we zelf nog niet bedacht maar natuurlijk hebben onze mensen ook op dit gebied iets te bieden. Deze vraag zijn we gaan onderzoeken. Ook hoe je dit kunt organiseren in samenwerking met de gemeente. Pratende met enkele medewerkers
blijkt dat dit voor een aantal van onze mensen een leuke aanvullende activiteit zou kunnen zijn. Onze medewerker als Maatje van iemand in jouw
gemeente of buurt. Samen dingen ondernemen maar ook ondersteuning
bieden. Deel je ervaringen waardoor andere mensen steviger in het leven
staan. Een mooie opdracht! Verdere informatie hierover gaan alle medewerkers nog ontvangen.

Onderhoudssysteem
Door Ed Vossen en Peter
Thomassen is in de afgelopen
weken een systeem opgezet
om het onderhoud van de
bussen te regelen. De bussen
zijn ondertussen al op leeftijd.
Dat betekent toch hier en
daar wat extra aandacht voor
onderhoud. Belangrijk is dat
chauffeurs meteen melden als
er iets niet in orde is. Ed en
Peter gaan regelmatig de bussen controleren. Olie peilen,
de staat van de ruitenwissers
en nog veel meer.
Bus aangepast voor rolstoelvervoer
Een van de bussen (intern bekend als de DR-bus) heeft een
nieuw systeem gekregen om
de rolstoelen vast te kunnen
zetten. Met het systeem dat
er in zat konden niet alle rolstoelen vastgezet worden. De
aanpassing is gesponsord
door SGL. Nu voldoen alle
bussen weer aan de regelgeving.

Tijdens het dammen...
Zit een jongen –Tristan op ’t
Kofschip – te dammen met de
hoofdspriet. Zegt hij: “Bij dit
spel moet je letterlijk en figuurlijk je hoofd gebruiken”.
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Maatschappelijke
organisaties:
Op deze bladzijde
presenteert een andere
maatschappelijke organisatie zich.

LAJK nodigt jou uit om op de boerderij te komen kijken
Wat leuk dat we ons aan jullie mogen voorstellen! Wij zijn het LAJK, Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt, dè verenging voor jonge agrariërs en
agrarische jongeren in Limburg. Met 6 regionale afdelingen is het LAJK
overal in de provincie vertegenwoordigd. Het LAJK richt zich op ontwikkeling, ondernemerschap en passie voor de agrarische sector. We verbinden
onze leden met elkaar om van elkaar te leren, relevante cursussen te volgen en sociaal actief te zijn. Ook geeft het LAJK een stem aan de gezamenlijke belangen in de provincie Limburg en de maatschappij. Op deze
manier zet het LAJK zich in voor een perspectiefvolle toekomst voor jong
agrarisch Limburg!
We willen onze passie voor de agrarische sector graag uitdragen en het
belang van jonge agrariërs en agrarische jongeren benadrukken. Daarmee willen we werken aan meer maatschappelijke waardering van onze
sector.
Het LAJK nodigt jullie uit om een kijkje te nemen op een agrarisch bedrijf!
Onze sector is heel divers. Intensieve en extensieve bedrijven in de plantaardige en de dierlijke sector; het is er allemaal in Limburg! Het LAJK wil
graag dat mensen zelf een beeld kunnen vormen van wat ze echt zien en
niet wat opgelegd word door de media of politiek. Er is maar 1 manier
waarop dit kan: Doordat wij ook zelf ons verhaal vertellen. Dat willen we
graag doen! Aanmelden via kantoor GIPS S&L.

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.lajk.nl
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Maria Elend

Smakelijke verrassing en
dito welkom!
SBO Mozaïek te Sittard had
maandag 2 Februari 2015 gevraagd of GIPS wat eerder op
school aanwezig kon zijn. Uitzonderlijk vroeg waren wij op school
en al ras bleek waarom onze vroegere aanwezigheid gewenst was.
Juf Sabine en haar klas,waarmee
wij die middag het spel zouden
spelen, had de Aula omgetoverd
tot grote eetzaal en gezamenlijk
hadden ze een driegangenlunch
gekookt voor het bezoekende

deze bijzondere en smakelijke ontvangst!
(Henk Stubbe, Ben de Vries)

Wist je dat er heel wat
kerken en kapellen in Duitsland en Oostenrijk “Maria
Elend” heten?

Ramon groep 8 vraagt bij
het blindenstok lopen aan
Horst: “mMag ik ook met
twee stokken lopen?” Horst:
“Ja, als je twee brillen opzet!”

Warm welkom voor
chauffeur
GIPS-team en alle leerlingen. Alles
zat erop en eraan. Soep vooraf,
geroosterde pizzaboterham in het
midden en een ijsje als nagerecht.
Samen met de juffen, de kinderen
en het GIPS-team hebben wij dit
alles smakelijk verorberd. Namens
het team Hartelijk Bedankt voor

Als Horst Boltersdorf uit
Duitsland, een berichtje stuurt
naar de planning, dan gebruikt hij het liefst zijn IPhone.
Hij spreekt de boodschap in
en dit wonderbaarlijke apparaat maakt daar dan een mail
van. Aldus geschiedde met
een bericht voor Marielle.
Alleen de vertaling van deze
naam door de IPhone ging
niet helemaal goed, dat werd
namelijk: Maria Elend. Nu
kun je veel van Mariëlle zeggen maar ze is niet Maria en
zeker geen Elend!

Komt Peter me ophalen en
wordt ondergepoept door overvliegende mus. Jas en hoofd moesten het ontgelden. Waar was dat
ook al weer met die terror oehoe?
In Voerendaal hebben we blijkbaar
een terror mus. Als Peter nu maar
geen vogelgriep krijgt.
(Annet Handels)

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.
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Peter van Dijk opent de avond met zijn visie
op het belang van maatschappelijke organisaties

Politiek debat statenverkiezingen
2015

Politiek debat als opmaat naar de verkiezingen
Op 26 februari kwamen vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties en de politieke partijen bij elkaar om te debatteren over het
belang van maatschappelijke organisaties (MO’s) in Limburg. De aftrap
werd gedaan door deputé Peter van Dijk. Hij heeft de MO’s in zijn portefeuille en beklemtoont het nut van de organisaties voor het provinciebestuur en de samenleving. Na een presentatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de WMO volgt het debat met de vertegenwoordigers van bijna alle politieke partijen. De PVV is niet aanwezig want zij
hecht geen belang aan MO’s. Alle andere partijen wel. Zij zijn lovend
over wat MO’s doen. Toch zijn er verschillen. Niet alle partijen gaan even
ver in de steun die zij aan MO’s willen geven. Na een levendige discussie
bleven veel van de circa 100 bezoekers toch zitten met de vraag: op wie
moet ik nou gaan stemmen???

Aan deze uitgave werkte mee:
Liesbeth, Annet, Henk, Ben
Ingezonden stukken.
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