
Fietsen voor een bus?! 
GIPS Spelen & Leren heeft 
dringend een extra bus 
nodig. Twee zeer betrokken 
mensen willen hiervoor wel 
“een stukje fietsen”. Wie 
GIPS Spelen & Leren een 
warm hart toedraagt, kan 
deze reis sponsoren.
Christel en Leon Pillich zijn twee 
enthousiaste mensen, die graag 
willen helpen. Zij maken een 
fietstocht van hun woonplaats 
Malden naar Rome en vragen 
sponsoren om hiervoor geld te 
doneren. Het opgehaalde bedrag 
is voor GIPS Spelen & Leren.

Bijzonder accent: een aantal 
medewerkers van GIPS Spelen & 
Leren fietst één etappe van de 
grote reis mee! We laten zo zien, 
dat wij die extra bus ook graag 
zien voorrijden.

Houd de komende tijd berichten in 
de gaten over deze bijzondere 
tocht, de initiatiefnemers en de 
etapperijders namens GIPS Spelen 
& Leren! Zowel op onze website als 
via social media houden we jullie 
op de hoogte. Een tipje van de 
sluier: de fietstocht begint op 17 
mei 2016 en zal tot eind juni duren. 
“Onze” etappe rijden we op 18 

mei. De sponsoractie start al eerder 
en loopt door tot half juli.
Hoe jullie kunnen meedoen, maken 
we binnenkort bekend. Kijk intussen 
alvast op onze website: 
www.gips-sl.nl
Tot gauw!
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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

Tel.: +31-45-5312058
E: miranda.nas@gips-sl.nl 
I: www.gips-sl.nl

MEEDOEN IS 
WINNEN!
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GIPS traint studenten van 
de Christelijke 
Hogeschool in Ede

Studenten van de opleiding 
Human Resource Management 
kregen op 4 februari een training 
aangeboden van GIPS. Daarbij 
kregen de studenten de 
mogelijkheid om te ervaren hoe het 
is een beperking te hebben. Maar 
zeker zo belangrijk waren de 
gesprekken die de studenten 
hadden met onze 
ervaringsdeskundige trainers. Waar 
moet je rekening mee houden als je 
een werknemer met een beperking 
in dienst neemt. Naast de fysieke 
aanpassingen van de werkplek is 
het nog belangrijker de collega’s 
goed voor te bereiden. Hoe je dat 
allemaal doet? Daar konden de 
trainers uitgebreid tips geven. De 
volgende reactie naar aanleiding 
van de training kregen wij:
Daar zaten we met ons goede 
gedrag dingen op te noemen die 
geregeld moeten worden als een 
gehandicapt persoon wordt 
aangenomen. Wanneer de 
mevrouw in de rolstoel zei, "ergens 
in dit proces ben je vergeten om 
gewoon met me te praten". Dit was 
een sterk realisatie moment. We 
moeten niet vergeten naar de 
persoon te blijven kijken. In mijn 
verdere loopbaan zal ik dit nooit 
vergeten. 

Daar doen we het voor!

Handleiding werving 
vrijwilligers

GIPS heeft een alternatieve 
methode bedacht om vrijwilligers te 
werven. Deze methode is 
beschreven in een handleiding. De 
handleiding bestaat uit 3 delen. In 
het eerste wordt op overzichtelijke 
weergegeven hoe de methode 
werkt. In deel twee volgt een 
gedetailleerde uitwerking en als 
laatste zijn alle documenten die bij 
de methode horen gevoegd. De 
handleiding en bijbehorende 
bestanden zijn ook digitaal te 

verkrijgen bij GIPS. De methode is 
zodanig opgezet dat iedere 
organisatie die met vrijwilligers 
werkt deze kan inzetten. Meer 
informatie is te krijgen bij Ton Pillich 
(ton.pillich@gips-sl.nl). 

Het project Uit je Stulp met wat 
Hulp is gefinancierd door de 
Provincie Limburg. Verder werkte 
mee POVL, 3D Coaching & Advies 
en Patiëntcontent.
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Help mee GIPS 

richting te geven?

Praat mee over GIPS

Plannen voor de toekomst 
maken
GIPS S&L maakt iedere 4 jaar 
een plan hoe zij de komende 
periode zich wilt ontwikkelen. 
Vragen zoals moeten we 
gaan groeien, in welke regio’s 
gaan we uitbreiden, welke 
activiteiten moeten we 
ontwikkelen, hoe gaan we 
financieel gezond blijven, etc. 
passeren de revu. 

Plannen maken niet alleen op 
bestuursniveau
GIPS is van ons allemaal. 
Daarom willen we iedereen 
uitnodigen mee te denken 
over de toekomstplannen van 
GIPS. 

Klankbordgroep
Er wordt een klankbordgroep 
opgezet. Deze 
klankbordgroep wordt in een 
vroegtijdig stadium van het 
ontwikkelen van de plannen 
betrokken. Zij kunnen ideeën 
en ervaringen inbrengen om 
de plannen verder vorm te 
geven. De klankbordgroep 
komt maximaal 2 keer bij 
elkaar (namiddag/avond).

Wie kan meedoen?
Eigenlijk iedereen die het leuk 
vindt om met ons mee te 
denken. Medewerkers van 
GIPS maar ook als je niet bij 
GIPS werkt ben je van harte 
welkom. Geef je op bij 
Suzanne Stevens 
(045-5312058 of 
suzanne.stevens@gips-sl.nl)
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Mijn naam is Maria Wolfs, ik ben vrijwilliger van de Stichting Mentorschap 
en mentor van een dementerende mevrouw. Haar echtgenoot kan de zorg 
niet meer aan. Nadat ze begon te dwalen, is ze opgenomen in de 
verpleegkliniek.

Ik werk graag met mensen, zo kwam ik uit bij de Stichting Mentorschap. 
Als mentor, benoemd door de kantonrechter, denk ik mee over het 
Zorgplan dat de kliniek voor mevrouw heeft gemaakt. Om daar goed over 
mee te kunnen denken, moet ik mevrouw goed kennen. Ik bezoek haar 
daarom bijna wekelijks. Voor haar is dat fijn, want ander bezoek komt er 
niet. Soms blijven we op de kamer, maar meestal gaan we er op uit. Vaak 
naar het restaurant van de instelling, maar bij mooi weer gaan we 
wandelen of naar de stad.

Bij de halfjaarlijkse Zorgplanbespreking ben ik altijd, samen met meneer, 
aanwezig. Ik denk mee over de zorg, de dagbesteding en andere 
belangrijke zaken. Als ik het met alles eens ben, komt mijn handtekening er 
onder. Door de benoeming door de kantonrechter is mijn handtekening 
rechtsgeldig.

Er zijn meer situaties zoals dit echtpaar, niet alleen dementerenden. Én er 
zijn meer mensen nodig zoals Maria. Wilt u ook  iets betekenen voor 
iemand die in zorg is, zelf niet kan beslissen over zijn zorg en geen familie 
heeft om dat over te nemen?

Stichting Mentorschap in Limburg Werft, selecteert, schoolt en begeleidt 
vrijwilligers die mentor willen worden.

Mailadres: info@mentorschaplimburg.nl 

Tel.: 06-1268 7200
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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.mentorschaplimburg.nl
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Anekdotes, wat maak je al 
niet mee op school...

....of op kantoor. Dat wil 
zeggen op ons ‘oude’ kantoor. 
Daar zaten we op de vierde etage 
waar je met de lift kunt komen. Dat 
wil zeggen als die geen kuren 
heeft. Dat ondervond Suzanne toen 
ze als laatste het kantoor verliet en 
nietsvermoedend in de lift stapte 
om naar huis te gaan. Ergens 
halverwege, zo tussen de tweede 
en eerste verdieping, stopte de lift 
plotseling. Suzanne dacht in eerste 
instantie dat ze al op de begane 
grond was terecht gekomen maar 
de deur bleef dicht. Er was geen 
beweging in de lift te krijgen. Niet 
omhoog en niet omlaag. Dan blijkt 
dat de sterke man Boris (voor de 
niet intiemie de 

blindengeleidehond) ook met z’n 
bek vol tanden staat. Goede raad 
is duur. 

Gelukkig stond Jan beneden en 
dacht waar blijft de lift nu? ....de 
redding was nabij!

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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Ieder zingt zijn 

eigen ...
Dyscalculie-lied
3 maal 3 is... ehhhhh... 6?
...7? ...33? ...9? ...12?
Ieder zingt z'n eigen lied
Als ik dit niet tellen kan
Dan zing ik lekker niet!

Dyslexi-lied
Dire maal dire si ngeen
Ieedr zgnit z'n egein leid
Deir mala dier is neeng
Ki sanp dti leidej neit!

Klassiek Autisme-lied
Drie maal drie is negen
Ik zing hier mijn eigen lied
Zing ik dan door alles heen
Dan merk ik dat toch niet!

ODD-lied
Drie maal drie is zeven
Ik vind dit een heel stom lied
Als je wilt dat ik dit zing
Dan zing ik het dus niet!

ADHD-lied
DRIE MAAL DRIE IS 
NEEEEEEGEEEEEEN!!!
IEDER SCHREEUWT Z'N 
EIGEN LIED!!!
IK ZING DIT LIED WEL 
HONDERD KEER!!!
WANT STOPPEN KAN IK 
NIET!!!

ADD-lied
Drie maal dr... hé, een vogel!
Zingen? ...o ja. Drie maal drie 
is negen
Ieder... mooi weer buiten zeg!
Wat? O ja. Ieder zingt z'n 
eigen lied
Drie maal... ehhhh... Wat 
deed ik hier ook al weer?

Asperger-lied
312 maal 3754 is 1171248
Ik maak wel mijn eigen lied
Want ik ben wel heel erg slim
Maar mensen snap ik niet
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Lyvia is gestart 
(advertorial)

De overheid stimuleert en ondersteunt ouderen om langer zelfstandig 
thuis te blijven wonen en te participeren in de maatschappij. Nederland 
vergrijst en het aantal ouderen neemt toe. Verzorgingstehuizen verdwijnen 
en ouderen blijven langer (alleen) thuis wonen. Kinderen wonen vaak op 
afstand hebben vaak zelf een druk gezinsleven gecombineerd met werk. 
Lyvia-studenten zorgen ervoor dat ouderen in Zuid- en Midden-Limburg ook 
zonder het netwerk van familie, vrienden of bekenden net dat gewenste 
steuntje in de rug krijgen om te blijven wonen op de manier die ze zelf 
willen. Contact tussen jong en oud buiten de directe kring  van naaste 
familie kan begrip en waardering tussen generaties bevorderen.

Mantelzorgers in Zuid- en Midden-Limburg krijgen door de inzet van 
de studenten weer eens tijd voor zichzelf en kunnen met een gerust hart 
even afstand nemen van de zorgvrager. Onze studenten bieden hulp en 
ondersteuning daar waar uw dierbaren behoefte aan hebben.

Wilt u meer weten over onze werkwijze en zeer betaalbare tarieven of wilt 
u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Bel 046 - 850 53 97 of 
mail naar info@lyvia.nl Uitgebreide informatie staat op www.lyvia.nl

GIPS onderzoekt mogelijkheden tot samenwerking
Mede op initiatief van GIPS is er gekeken of er mogelijkheden bestaan 

om als maatschappelijke organisaties (MO’s) samen te werken op die 
terreinen die niet de kernactiviteiten betreffen. Dit onderzoek is afgerond. 
Hier in het kort de resultaten.

De belangrijkste conclusies zijn:
•MO’s zijn ‘lean & mean’ georganiseerd. Er zal weinig financieel 

voordeel te halen zijn uit gezamenlijke inkoop van goederen en/of 
diensten.

•Uitzondering op bovenstaande is mogelijk de verzekeringsportefeuille 
van MO’s en kosten voor accountants.

•Samengebruik van materialen en middelen is zeer beperkt mogelijk.
•Samenwerking kan echter wel leiden tot een kwalitatieve verbetering van 

activiteiten en diensten en de professionalisering van organisaties.
•De meeste organisaties hebben geen beleid op het gebied van marketing 

en communicatie. Teveel komt het voor dat bij de grote massa niet of 
onvoldoende bekend is wat MO’s doen.

•MO’s weten heel goed wat hun meerwaarde is voor hun doelgroep 
maar kijken onvoldoende naar mogelijkheden bij andere doelgroepen.
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Een geweldig 

compliment!
De volgende mail kregen wij 
toegestuurd. Terwijl onze 
chauffeur Al bezig was met 
uitladen

Gisteren, terwijl ik de bus 
stond uit te laden bij 
basisschool Op het Hwagveld 
in Meerssen, stak een 
mevrouw de straat over en 
vroeg mij of ik deel uitmaakte 
van het Gipsproject. Ik 
beaamde dat, waarop ze zei 
dat haar dochter de week 
tevoren het project had 
meegemaakt bij de 
basisschool De Gansbeek in 
Meerssen.
Haar dochter was zeer 
enthousiast thuisgekomen en 
had verteld over het project 
en over de mensen met 
beperking die
daarbij aanwezig waren 
geweest. Het had allemaal 
diepe indruk op haar 
gemaakt. Uit het verhaal van 
haar dochter had de moeder 
vastgesteld dat het project van 
betekenis was voor het 
verdere leven van haar 
dochter en daarvoor wilde ze 
alle mensen, die daarbij 
betrokken waren geweest, van 
harte danken.
Ze vroeg of ik die boodschap 
aan het team en de 
organisatie wilde 
overbrengen.

En Jasper (12 jaar) zei:
“Ik wist niet dat je zoveel 
plezier met gehandicapten 
kunt hebben.”
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Op basis van deze conclusies worden de volgende aanbevelingen gedaan:
•Help MO’s om een communicatie plan op te zetten.
•Help MO’s te kijken naar hun dienstverlening en activiteiten zodat er een 

vertaalslag naar andere doelgroepen (markten) gemaakt kan worden.
•Koppel hier indien mogelijk verdienmodellen aan om alternatieve 

financiële inkomsten te genereren. 
•Maak gebruik van MN-Li.nl en ontwikkel dit platform verder om 

bovenstaande te ondersteunen.

Er komt een vervolgproject dat met de aanbevelingen aan 
de slag gaat. Dit project zal worden uitgevoerd onder 
leiding van Frank Joosten, die ook dit onderzoek gedaan 
heeft. De penvoerder is de stichting SMOL (Samenwerkende 
Maatschappelijke Organisaties Limburg). 

De nieuwe sponsoren die wij mogen verwelkomen zijn:

  
UW SPECIALIST IN PROTHESEN, MAATWERK ORTHESEN, ORTHOPEDISCHE 
CORSETTEN, SPORT BRACES, SILVERSPLINTS

 

 

 

Aan deze uitgave 

werkte mee:

Suzanne, Loes, Al
Ingezonden stukken.

Jan, Hans
Fotografie

Hans Diederen
Vormgeving en redactie

Ton Pillich
Eindredactie

Linnissa van Buuren
Verspreiding en verzending
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GIPS SPELEN & LEREN
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MAIL: NIEUWSBRIEF@GIPS-SL.NL

SPONSOR:
CPF XL DRUKKERIJ TE LANDGRAAF
RADAR
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Sponsoring is van 

groot belang

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.

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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