
GIPS op de Sekundarschu-
le Kreuzau/Nideggen
Hoe moeilijk is het’”? Hoe weet je 
of de spullen die je koopt je beval-
len? Hoe kun je met een rolstoel 
een winkel in? Deze en andere 
vragen stelden de leerlingen van 
de Sekundar Schule  aan de men-
sen van het GIPS-project die hun 
school bezochten. Gehandicapten 
Informatie Project Scholen wordt 
gefinancierd door  Inklusionsfonds 
des Landes NRW van het regiona-
le Opleidingsbureau van scholen 
in Kreis Düren. Het werd aange-
boden aan de klassen 6-2 (nideg-
gen) en 6-5 (Kreuzau). Dit waren 
de eerste groepen van de Sekun-
darschule Kreuzu/Nideggen, die 
dit jaar mochten deelnemen. Spe-
lenderwijs ontdekten de kinderen 
hoe het is met een beperking te 

leven en kwamen ze met de men-
sen met een beperking in gesprek. 
In de folder van GIPS s&l e.V. 
Staat de doelstelling: als wij er-
voor zorgen dat de samenleving 
een realistisch beeld van mensen 
met een beperking krijgt, zal in-
klusie beter verlopen. Wij richten 
ons bewust op leerlingen, zij zijn 
de nieuwe generatie en zij zijn de 
toekomst. Gêne wordt minder, in 
een samenleving zonder vooroor-
delen, uitsluiting en barriëres. Wat 
heel theoretisch lijkt, wordt fantas-
tisch omgezet. Bij het lopen met 
een blindenstok, het openen van 
deuren in een rolstoel, dat de leer-
lingen een beperking ervaren en 
door de groepsgesprekken met de 
mensen met een beperking, kun-
nen de kinderen zich beter inleven 
in de wereld van de mensen met 

een beperking, ook laat het zien 
dat ze respect hebben en dat ze 
het project geweldig vinden. Ook 
de begeleidster van de school, 
mevrouw Monika Bernhart, de 
klassenleraar en de leiding van de 
scholengemeenschap heer  Weber 
uit Nideggen en heer Steg uit 
kreuzau,  waren zeer onder de 
indruk van hun bezoek aan het 
GIPS-project en deze ervaring. 
(bron: website Sek. Schule Kreu-
zau) 
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Horst erklärt wie es ist mit ein Blindstecken 
zu alufen.

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

Stichting GIPS Spelen & Leren
Sint Pieterstraat 143
6463 CS Kerkrade

Tel.: +31-45-5312058
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Spelbord GIPS S&L krijgt een face-lift
In het afgelopen jaar is al gesleuteld aan de werkwijze van het spel. 

Met een geïmproviseerd spelbord is een jaar lang getest hoe dit bevalt. De 
conclusie is dat het prima gaat en dat het teams meer vrijheid geeft het 
spel beter toe te spitsen op hun eigen bezetting. Dat is winst!. Tijd dus om 
het spelbord aan te pakken. Marcel Bartels, verantwoordelijk voor de ont-
wikkeling van het nieuwe spel legt uit. “Het bord laat 8 stations zien waar 
we alle spelelementen onder kunnen hangen. Ook als we in de toekomst 
nieuwe modules ontwikkelen kunnen we die altijd in dit systeem onder-
brengen.” Daniëlle en Mart zijn de creatieve geesten achter het ontwerp. 
Bij de presentatie van het eerste proefexemplaar waren de meningen op 
kantoor in ieder geval unaniem: mooi, speels, leuk, fris. Complimenten aan 
de makers!

Het nieuwe spelbord is tijdens de teambijeenkomsten in juli aan de 
teams gepresenteerd en zal vanaf het nieuwe schooljaar ingezet gaan 
worden. We zijn benieuwd hoe de kinderen het vinden!

De Duitse versie zal tweede helft van het schooljaar klaar zijn.

Teambijeenkomsten als afsluiting van het schooljaar
Ieder jaar, zo vlak voor de zomervakantie, zijn de teambijeenkomsten 

waarbij teruggekeken wordt op het afgelopen en vooruitgeblikt wordt naar 
het komende jaar. De bijeenkomsten werden goed bezocht. De belangrijk-
ste ontwikkelingen zijn, naast het nieuwe spelbord, inzet van social media, 
de nieuwe huisvesting waar we naar op zoek zijn. Een deel is terug te vin-
den in deze nieuwsbrief. Alle medewerkers krijgen ook nog apart een sa-
menvatting toegestuurd. Zo zijn ook diegene die niet aanwezig konden zijn 
op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. 

GIPS is tenslotte volop in beweging!!!
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Het nieuwe spel-

bord:

Per station worden op-
drachten gegroepeerd.

1. Lichamelijke beperking
Rolstoelrijden, helping hand, 
stoel transfer, dammen

2. Anders/LVG
fotospel.

3. Blind
Blindenstoklopen, braille 
schrijven, voel domino

4. Slechtziend
kokervisus, prisma bril, leesli-
niaal

5. Slechthorend.
Kwartetten met gebaren

6. Spraakgebrek
CD met geluidsfragmenten

7. Concentratie
foto-puzzel

8. NAH
Niet Aangeboren Hersenletsel 
Film, Geheugenspel

PR op Certificaat GIPS 
Op de achterzijde van de cer-
tificaten die we aan de kinde-
ren meegeven na ons bezoek 
komt een stukje reclame te 
staan voor de stichting. We 
hopen op spontane giften en 
nieuwe contacten met poten-
tiële vrijwilligers of organisa-
ties die wij kunnen helpen.

Het nieuwe spelbord



Wij staan op! ...
is een beweging van 10 jongvolwassenen 
met een beperking.

Deze groep is op 16 mei 2015 een pu-
bliekscampagne gestart voor het verbeteren 
van de positie van mensen met een beperking. 
Wij staan op! roept de regering op meer haast 
te maken met de ratificatie van het VN-verdrag 
voor mensen met een beperking in 2015. De 
groep brengt onder andere een manifest uit 
waarin zij het VN-verdrag in concrete eisen 
hebben omgezet. Zij vragen alle Nederlanders 
om hun steun te betuigen aan het manifest via 
de website www.wijstaanop.nl.

Daarnaast zet de groep zich in om een mentaliteitsverandering in Neder-
land te bewerkstelligen. Ze willen dat er met hen in plaats van over hen 
wordt gepraat en dat zij niet worden gezien als een aparte groep voor wie 
van alles in aparte wetten en regelingen moet worden geregeld. Inclusiever 
denken en doen zien ze als een van de manieren om dat te bereiken.

De naam ‘Wij staan op!’ heeft meer dan een symbolische betekenis: de 
meesten van de mensen in deze groep hebben de grootste moeite om op 
te staan en/of te lopen. En toch doen ze het. Omdat ze na jaren van be-
doelde of onbedoelde tegenwerking wakker geworden zijn, en nu zelf het 
heft in handen nemen. Ze zijn opgestaan in alle opzichten, wakker ge-
schud door de decentralisaties en excuses, die het hen onmogelijk maken 
vrij te gaan en staan waar ze willen.

Omdat we niet OVER anderen willen praten hebben wij bij het schrijven 
van dit manifest onze eigen ervaringen als voorbeeld gebruikt. Omdat 
onze ervaringen geen compleet beeld vormen gaan we ook graag MET 
anderen in gesprek.
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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.wijstaanop.nl

http://www.wijstaanop.nl
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Nieuwe website GIPS in 
juni gelanceerd

Te vaak kregen wij te horen dat 
onze website niet goed was. Te 
veel informatie, niet makkelijk te 
navigeren, te lange teksten, enzo-
voorts, enzovoorts. Nu is het na-
tuurlijk ook weer zo dat iedereen 
een mening heeft over websites. Ik 
trouwens ook. Maar de kritieken 
waren terecht. En dus hebben we 
besloten om de website opnieuw te 
ontwerpen. Dat hebben we samen 
met het bureau Postul-Art gedaan. 
De ervaringen die we met deze 
organisatie hadden bij de ontwikke-
ling van het forum 
maatschappelijknetwerklimburg.nl 
gaven de doorslag in de keuze 
voor deze webbouwer. 

De nieuwe website moest strak-
ker, moderner, minder lappen tekst, 
makkelijk navigeerbaar en minder 
omvangrijk. Tevens moest de switch 
naar de website van GIPS T&A en 
terug makkelijker te maken zijn. De 
informatie op de site wordt beknopt 
terwijl daarnaast nieuwsberichten 
en actuele informatie via de social 
media verspreid gaan worden. 
Nieuwsberichten die GIPS op het 
bovengenoemde forum plaatst 
worden automatisch op onze eigen 
website weergegeven. De nieuws-
brieven zijn terug te vinden op de 

site. Maar ook de gedragscode, 
klachtenprocedure en ons onder-
nemingsplan. En natuurlijk is de 
website ook in het Duits uitgevoerd.

Het resultaat mag er zijn. Dus 
ga snel kijken op: www.gips-sl.nl.

Jubilaris: Suzanne, wie 
kent haar niet?

Je zou het niet zeggen maar 
onze Suzanne is al weer 10 jaar bij 
GIPS. En iedereen kent haar want 
als je naar kantoor belt....dan krijg 
je 9 van de 10 keer de zonnige 
stem van Suzanne te horen. Ze had 
overigens al gedacht dat we haar 
vergeten waren. Maar dat was niet 
zo, achter de schermen werd in het 
geheim een etentje georganiseerd. 
Geloof me dat is lastig. Suzanne 
hoort alles, ze merkt alles en ze 
dartelt altijd wel ergens in de buurt 
zodat stiekem overleg bijna niet 
mogelijk is. En toen alles in kannen 
en kruiken was, liep het toch nog 
mis en moesten we onthullen wat 
het plan was. Lekker eten met de 
collega’s en uiteraard  ontbrak het 
speldje dat door Jan, namens het 
bestuur werd opgespeld, niet.

Suzanne: “Op naar de volgen-
de 10 jaar, het werk bij GIPS is 
hartstikke leuk!”
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Bijzondere 

sponsor-actie

Ulrike Hermanns vierde haar 
verjaardag maar heeft de 
gasten gezegd geen cadeaus 
te willen ontvangen. In plaats 
daarvan had ze een spaarpot 
in de vorm van een GIPS-bus 
gemaakt. Daar konden de 
gasten een bijdrage in stop-
pen voor GIPS. Een geweldi-
ge actie die ook nog een het 
mooie bedrag van €420,-- 
heeft opgeleverd. Dank aan 
alle mensen en in het bijzon-
der aan Ulrike!



Vakantietijd = Puzzeltijd
F U L Z S Y M P O S I U M Z D S H Y 
U T O L A R P D T C E J O R P P L U 
F H O F S D U Q N T Z M C C H E E N 
S C H O O L B E Z O E K E R S L I G 
E E C S T E A M F R H D V T C E T N 
J R S L N M N Y P F O L E W U N N I 
K D S C E S K R K H U L A W B S A D 
E N I L M I E X O I N A S A T P K R 
R E S E G T R I T E G B H T N I A O 
P P A E I U P W S B R Z U C O G V W 
O A B R P A S R N I A F A S I E I T 
O P P K A O E W E I V R E T N I L S 
L R G R N H G F D N A L S T I U D U 
W Z A A I N G G N I L R E E L E R W 
I S J C T F N O I G N I N N A L P E 
D N O H E D I E L E G N E D N I L B 
P G F T R U R L B D N O H P L U H J 
U S H E R E K R E W E D E M H B T S 
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Donateur worden?
Stichting GIPS S&L is voor haar werkzaamheden afhankelijk van spon-

soring. Wij zijn dankbaar voor elke bijdrage. Sponsoren van onze organisa-
tie kan op bankrekening: NL71RABO0123 164915 t.n.v. GIPS Spelen & 
Leren. Dank voor uw bijdrage!
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Aan deze uitgave 

werkte mee:

Sekundarschule Kreu-
zau Nidegge
Ingezonden stukken.

Jan, Hans
Fotografie

Hans Diederen
Vormgeving en redactie

Ton Pillich
Eindredactie

Linnissa van Buuren
Verspreiding en verzending
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