
GIPS traint vrijwilligers van het Duitse Rode Kruis 

Zo’n 5 keer per jaar gaat 
een team naar Münster

Daar krijgt een groep van circa 
20 kersverse vrijwilligers een 
training over hoe om te gaan met 
mensen met een beperking. Bij de 
start wat onwennig maar dat 
verandert snel als Horst Boltersdorf 
de dag opent en het programma 
uitlegt. 

De groep bestaat uit 
vrijwilligers van rond de 20 jaar. 
Jongeren die een jaar investeren in 
de maatschappij. Daarvoor krijgen 
zij een opleiding van 2 weken 
intern. GIPS is de uitsmijter in dit 
programma. Uiteraard staat het 

ervaren van beperkingen centraal. 
Naast de lichamelijke beperkingen 
is er ook een module over autisme. 
Tijdens de interview ronde kunnen 
de “Bufti’s” zoals de jongelui hier 
genoemd worden, al hun vragen 
kwijt. Die gaan niet alleen over het 
werk bij het Rode Kruis maar zeker 
ook over allerhande alledaagse 
dingen. De module over 
verstandelijke beperkingen wordt 
gedaan door Jürgen. Hij deelt zijn 
kennis als ervaringsdeskundige. 
Voor sommige deelnemers blijft het 
een raadsel wat nu precies de 
beperking van Jürgen is, lichamelijk 
of ook verstandelijk? Aan het einde 
van de dag is de evaluatie. 

“Vroeger durfde ik gehandicapten 
eigenlijk niet aan te spreken, maar 
die schroom is er na vandaag niet 
meer.” Een mooier compliment kan 
het GIPS-team niet krijgen. 

Doelstelling gehaald!!!
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Met Jürgen wordt een transfer geoefend. 
“Best eng als je iemand met een beperking 
moet vastpakken.” zeggen een paar 
deelnemers maar uiteindelijk doen ze het 
toch.

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

Stichting GIPS Spelen & Leren
Akkerheide 64
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GIPS krijgt een ‘nieuwe’ bus voor de vrijwilligers
Helemaal nieuw is de bus niet maar hij ziet er uit als nieuw. Nadat op 

5 oktober één van onze bussen bij een ongeluk betrokken was geraakt 
hadden we een probleem. Geluk bij het ongeluk was dat de chauffeur het 
allemaal overleefd heeft en weer goed aan het opknappen is. Pech was 
dat de bus total loss was en niet meer te gebruiken. Dus moesten we snel 
op zoek naar een vervanger. Die hebben we nu gelukkig gevonden. Een 
gebruikte bus met niet al te veel kilometers op de teller. Dit is mede 
mogelijk gemaakt door de gulle bijdragen van een aantal fondsen en 
stichtingen, te weten:
St. Goede Doelen Baandert
Protestantse gemeente Maas Heuvelland
Limburgs Diaconaal Fonds 
Stichting FSI
Stichting Aktie 68
Elisabeth Strouven Fonds

Namens alle vrijwilligers van stichting GIPS bedankt!
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Wat is er gaande...

GIPS is volop in 
beweging...

Regiobijeenkomsten
In de afgelopen maanden zijn 
er 3 regio bijeenkomsten 
geweest. In de eerste 
bijeenkomst hebben we met 
z’n allen een ‘foto’ gemaakt 
hoe de organisatie er voor 
staat. Wat gaat goed en waar 
kunnen we beter presteren. 
Daaruit zijn tal van 
verbeterpunten gekomen. 
Zowel op het organisatorische 
vlak als zaken die betrekking 
hebben op het project op 
school. De volgende stap is 
samen de verbeteringen 
uitwerken en invoeren. Een 
aantal mensen heeft zich 
daarvoor aangemeld. Wil je 
ook meedoen? Geef je op bij 
Hans Diederen

GIPS medewerker stelt zich 
voor...
Wij willen graag een nieuwe 
rubriek in de nieuwsbrief 
waarin een medewerker zich 
voor gaat stellen. Henk 
Stubbe gaat de interviews en 
artikelen verzorgen. Geef je 
op via kantoor. 

effe lachen...
Marietje komt bij oma binnen met een 
verdrietig gezicht. Oma: “Goh 
Marietje wat zie jij verdrietig uit.” 
Waarop Marietje zegt: “Ik ben ook 
heel verdrietig, 
oma.” “Hoe komt dat 
toch mijn kind?” 
vraagt oma bezorgt. 
“De juffrouw zegt 
dat het komt door het 
trieste weer.”

Limburgs

Diaconaal

Fonds



GIPS gaat in 2017 
informatieavonden in 
wijkpunten Kerkrade 
verzorgen

Het is nu al een jaar dat GIPS 
haar kantoor in het wijkpunt 
Pietershof heeft. Een lokatie waar 
allerhande maatschappelijke, 
welzijns- en zorgorganisaties bij 
elkaar zitten en het contact met de 
burger laagdrempelig maken. GIPS 
heeft de gemeente Kerkrade 
aangeboden om in deze 
wijkpunten iets van haar expertise 
te laten zien. Zo is het idee 
ontstaan om een lezing te gaan 
geven over het onderwerp autisme. 
Dit doen we uiteraard op de 
GIPS-manier door de deelnemers te 
laten ervaren wat autisme is. De 
informatieavond is voor iedereen 
die in het onderwerp 
geïnteresseerd is. De 
aankondigingen volgen nog via de 
flyers die lokaal worden verspreid 
en in het informatieblad ‘Samen 
Leven’ dat enkele malen per jaar 
door de gemeente Kerkrade wordt 
uitgegeven. 

Bezoek uit Engeland
Team Parkstad Dinsdag kreeg 

op28 juni bezoek uit Engeland. Dat 
was op basisschool De Vlieger in 
Hoensbroek. Mika Thomas liep een 
maatschappelijke stage in 
Nederland. Mika is de zoon van 
Carin Thomas-Beekman. Zoals uit 
de naam blijkt, een Nederlandse 
moeder. Sterker nog Carin heeft 
ooit in een ver verleden als 
vrijwilliger bij GIPS gewerkt. Des te 
leuker dat haar zoon nu kennis kon 
maken met het GIPS. Mika heeft 
alle opdrachten zelf uitgeprobeerd. 
Hij was zeer onder de indruk en 
dacht dat dit concept ook wel in 
Engeland zou aanslaan. Dus wie 
weet.....
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Fijne kerstdagen 

en een gezond 

2017

Alweer een jaar 
voorbij...

Wij wensen....
Wij wensen jullie brieven en 
kaarten die op de deurmat 
vallen of app-jes en mails, met 
de beste wensen. Wij wensen 
jullie een warme gezellige 
kersttijd toe, met vrienden en 
familie. Wij wensen jullie 
beschutting, innerlijke rust, 
vriendschap en  liefde. Dat 
voor iedereen 2017 een 
prachtig jaar mag worden. 
Wij nemen afscheid van 2016, 
een jaar waarin voor iedereen 
weer veel gebeurd is. Wij 
verwelkomen 2017 om onze 
dromen verder gestalte te 
geven. Dat doen wij samen, 
met elkaar, voor elkaar en 
voor alle kinderen op de 
scholen.

Het redactie team

Vrolijk kerstfeest en 
een gelukkig nieuwjaar



Ratificatie verdrag inzake personen met een 

handicap nu ook in Nederland ondertekend
een eerste stap 

In Nederland is de afgelopen 
jaren hard gewerkt aan het 
aanpassen van de wetgeving op 
het verdrag inzake personen met 
een handicap. Dit verdrag 
opgesteld door de VN in 2006 
geeft richtlijnen hoe de inclusieve 
en toegankelijke maatschappij er 
uit zou moeten zien. Ratificatie is 

natuurlijk een belangrijke stap. 
Omzetten in de praktijk zo niet nog 
belangrijker. Stichting GIPS helpt 
daarbij. Het voorlichten en 
informeren van mensen over het 
leven met een beperking is iets wat 
wij al jaren doen. Toegankelijkheid 
begint in de hoofden van mensen. 
Zij zullen eerst een realistisch beeld 
moeten hebben gehandicapten en 
hun schroom moeten laten varen. 
Informeren en van elkaar leren 
daar zijn wij goed in en dat willen 

wij graag blijven doen. Vragen 
over een beperking? Zelf 
voorlichting geven? Neem contact 
met ons op. Ons motto is niet voor 
niets: “Meedoen is winnen!”

Hans Diederen
Directeur stichting GIPS S&L

Rabo actie
GIPS heeft, op initiatief van 

Henk Stubbe, meegedaan met de 
Rabo sponsoractie. De opbrengst 
bedroeg €215,--. 

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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Verdrag inzake 
personen met een 
handicap 
(agenda22)

Bewustmaking Zorg en revalidatie ToegankelijkheidVerdrag inzake 
personen met een 
handicap 
(agenda22)

Onderwijs Werk, cultuur, sport en 
recreatie

sociale zekerheid en 
inkomen

Verdrag inzake 
personen met een 
handicap 
(agenda22)

wetgeving training van personeel samenwerking nationaal 
en internationaal

Verdrag inzake 
personen met een 
handicap 
(agenda22)

Gezinsleven en integriteit Religie Belangenbehartiging
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Ingezonden stukken.
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Fotografie
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