
Symposium “Menswaarde” van GIPS is een groot succes. 

Op 4 november was het 
dan zo ver. Na twee jaar 
voorbereiding ging ons 
symposium van start

Dagvoorzitter Gerard Alofs 
doet de aftrap. We zijn te gast in 
de statenzaal van het 
gouvernement van de provincie 
Limburg. Een prachtige ambiance. 
Gerard heet allen welkom en duikt 
met Miranda en Hans kort in de 
geschiedenis van GIPS S&L. Al 25 
jaar actief en volop in beweging. 
Werken aan beeldvorming en leven 
met een beperking. Niet toevallig 

dat het thema van ons symposium 
“Menswaarde’ getiteld is. 

De officiële opening gebeurt 
door gedeputeerde Marleen van 
Rijnsbergen (Werk en Welzijn). Zij 
haalt het belang aan van 
maatschappelijke organisaties en 
het werk dat GIPS doet. De warme 
relatie die GIPS met de provincie 
heeft duurt ook al 25 jaar. 

Dan gaat het programma 
verder met de eerste spreker. 
Professor Rob van Lier neemt ons 
mee in ons brein en de visuele 
waarneming en illusie. Aan de 
hand van talrijke voorbeelden geeft 
hij inzicht dat wat we zien niet de 

werkelijkheid is. Hoe worden we 
door ons brein om de tuin geleid. 
Zo ook bij de bejegening van 
mensen: wat je ziet is niet wat je 
denkt dat je ziet, en zo is de link 
naar Menswaarde gemaakt.
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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
Sint Pieterstraat 143
6463 CS Kerkrade
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E: miranda.nas@gips-sl.nl 
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Symposium “Menswaarde” (vervolg)...
De tweede spreker is Jan Jutten, een visionair op het gebied van 

onderwijs. Zeker nu passend onderwijs een actueel thema is, kan hij 
eenvoudig de link leggen tussen onderwijs, organisaties en Menswaarde. 
Steeds belangrijker is het dat we het individu zien met al zijn kansen en 
mogelijkheden in plaats van de beperkingen.

De derde spreker komt uit Duitsland. Peter Boltersdorf (motivatie 
adviseur) verklaart hoe motivatie van mensen in elkaar zit. Dat blijkt niet 
bij iedereen op dezelfde manier te werken en dat is maar goed ook. In een 
team heb je verschillende kwaliteiten en motivatoren nodig om tot 
resultaten te komen. Het mooie is dat niemand het verkeerd kan doen. Wat 
de motivatie ook is om te presteren, alles is goed mits er maar respect voor 
elkaar is. En zie daar weer de link naar Menswaarde.

Drie sprekers waarbij alle aanwezigen aan de lippen hingen. 
Commentaren in de wandelgangen: inspirerend, boeiend, passievol 
verhaal, hier moeten we verder mee, etc. Dat is het mooiste compliment 
vinden wij.

Na deze boeiende voordrachten is er nog gelegenheid om informeel 
een praatje te houden. In de ruimte waar de netwerkborrel gehouden 
wordt, wacht de bezoekers weer een verrassing. Er is een prachtige 
muzikale opluistering door Francine & Romain. En er hangen schilderijen 
van Peter Sak. Deze kunstenaar laat de kijker zelf nadenken over de 
betekenis van zijn minimalistische schilderijen. Gekleurde vlakken, een 
lijnenspel, de kunstenaar daagt je uit een mening te vormen. Scan je echter 
de QR-code die naast het schilderij te vinden is, dan krijg je een 
geluidsfragment te horen dat de richting aangeeft van de schilder zelf. 
Visuele waarneming en illusie, de cirkel is weer rond.

Bij aanvang vinden we het spannend, wat zal deze dag brengen. Des 
te mooier is het te zien dat aan het einde van de dag iedereen enthousiast 
is: bezoekers, sprekers en organisatie. Het smaakt naar meer!
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Een goed gevulde zaal
Er waren op ons symposium 
88 gasten aanwezig. Een 
gemêleerd gezelschap. Naast 
onderwijs, zorg en overheid 
waren ook medewerkers van 
GIPS goed vertegenwoordigd. 



GIPS krijgt cheque bij 
Golfdag Meander

Op 18 september was het 
bewolkt maar toch scheen voor 
GIPS de zon. Op deze dag werd 
een cheque overhandigt door Jos 
Meijerink en Lei Urlings van 
Meander. Deze gulle gift was het 
resultaat van een sponsordag 
georganiseerd door Meander. 
Samen met relaties en bekenden 
werd er een dag golf gespeeld op 
de baan in Voerendaal. De golfers 
sloegen een balletje voor het 
goede doel. 

Naast GIPS waren er nog 4 
organisaties die dit sponsorbedrag 
kregen. 

Ambtenaar 2.0 in maakt 
kennis met MN-Li

Tijdens het congres Ambtenaar 
2.0 op 9 oktober is door Hans 
Diederen een presentatie gegeven 
over hoe in Limburg 
Maatschappelijke Organisaties 
samenwerken door middel van het 
digitale platform MN-Li 
(maatschappelijk netwerk Limburg). 

Ambtenaren vanuit alle 
windstreken uit het land waren zeer 
geboeid door de filosofie en 
aanpak. Met name de koppeling 
naar de sociale media was 
verrassend voor de aanwezigen. 
We denken dat er nog wel navraag 
gaat komen.
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John Houben bij de uitreiking 
van de cheque door Meander Dankjewel...

Chauffeur Peter werd 
door het team Venray 
op een speciale manier 
bedankt.

Vrijwillig zijn
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is vertrouwen
maar niet gebonden
Is onbetaalbaar 
maar niet te koop
Is positief denken
Is positief doen
Met als enig doel
Voor jezelf en de ander
een goed gevoel

	 Dankjewel zegt de
	 Venray groep

Uitspraak van de 
maand

Een optimist is een 
slecht geïnformeerde 
pessimist



GIPS geeft workshop aan EHBO instructeurs
Iedere keer weer als GIPS met haar mensen bij volwassenen komt om 

een training te geven is dat een eye-opener. Voor de cursisten omdat ze 
nooit zo hebben stilgestaan bij wat ze moeten doen als ze iemand et een 
beperking tegenkomen. Voor ons toont het iedere keer weer de noodzaak 
aan dat we ook richting volwassenen met ons trainingsconcept verder 
moeten gaan. 

Op 10 oktober doen Marianne en Suzanne een praktische oefening 
met EHBI instructeurs. Niet de minste groep om als cursist voor je te 
hebben, zij kennen immers de klappen van de zweep. Toch blijkt ook nu 
weer dat als gevraagd wordt door Marianne om uit de rolstoel geholpen 
te worden, dit lastig is. “Nu weet ik het even niet meer.” verzucht een 
enthousiaste dame nadat ze zich aan Marianne heeft voorgesteld als 
hulpverlener. Daarna is het de beurt aan Suzanne en Boris, haar 
blindengeleidehond. “Het is even aftasten wat de hond doet als ik 
mevrouw aanraak” merkt een van de cursisten op die assistentie wilt 
verlenen. 

Bij de evaluatie komen tientallen vragen voor zowel Marianne als 
Suzanne. Ook hoe je met de hond dient om te gaan, integreert de 
aanwezigen. Welke verschillende assistentie honden zijn er eigenlijk? 
Ademloos wordt de kennis van de GIPS medewerkers opgezogen. “Dit 
moeten we in onze eigen lessen ook inbouwen.” zegt één van de 
deelnemers. Zijn collega’s zijn het er hartgrondig mee eens. 

Juist doordat de training gegeven wordt door mensen met een 
beperking ontstaat er een heel andere sfeer en dynamiek. “Bij een Lotus 
slachtoffer weet je dat het niet echt is, dat is hier wel anders.” zegt een 
dame die veel met lotussen werkt. 

Na 4 workshop rondes en 80 deelnemers verder vertrekken we weer 
van Soesterberg terug naar huis, tevreden en met een kunstig getekende 
cartoon van Marianne in actie met een van de cursisten. Volgend jaar 
misschien weer en dan een andere beperking onder de loep!
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Feest en reünie ter 

ere van 25vjaar 

GIPS S&L

Het jubileumjaar wordt 
afgesloten met een 
feest voor medewer- 
kers en oud mede- 
werkers.

14 november FEEST!!!
Een mooie afsluiting van twee 
jaar activiteiten in het kader 
van ons 25 jarig bestaan. Een 
feest voor medewerkers en 
oud medewerkers. Een reünie 
waar velen op af zijn 
gekomen. In een gezellige 
sfeer met een hapje en een 
drankje worden oude 
contacten opnieuw 
aangehaald. We hebben ca. 
450 uitnodigingen de deur uit 
gestuurd. Er waren 136 
mensen aanwezig. Behalve 
ontzettend gezellig ook erg 
leuk om ervaringen van 
vroeger en nu uit te wisselen. 
Het culinaire deel werd door 
Eddy Worries en zijn 
collega’s verzorgd.

Muziek...
De muzikale omlijsting werd 
verzorgd door de speciaal 
voor dit feest opgerichte 
band.



Miranda Nas
Eigenlijk al meer dan 25 jaar 

actief bij GIPS S&L. Zij is in de 
opstartfase van de stichting, nog 
voor dat deze officieel opgericht 
was, bij GIPS mee gaan werken. 
Het mooie is dat tijdens het eerste 
kennismakingsgesprek met de 
toenmalige voorzitter, Miranda een 
afwijzing kreeg. Met haar 
beperking waardoor ze zo slecht te 
verstaan was, leek het geen goed 
idee dat ze mee naar scholen zou 
gaan. Daar liet Miranda het niet bij 
zitten, toch meegegaan en zie hier 
bijna 27 jaar later nog altijd met 
hart en ziel GIPS-er. Met Miranda 
was afgesproken haar jubileum 
tegelijk met het jubileumjaar van 
GIPS te vieren. Tijdens het feest op 
14 november hebben we dat dan 
ook met z’n allen gedaan. Op de 
vraag hoe je het zo lang uit houdt 
zegt Miranda, omdat het nog altijd 
leuk en zinvol is en we een missie 
hebben in deze maatschappij.

Jan Nas
Dit jaar precies 25 jaar erbij. 

Jan, wie kent hem niet, altijd aan 
de zijde van Miranda. Op de 
achtergrond altijd bezig met GIPS. 
Al jarenlang in het bestuur, 
verantwoordelijk voor de 
boekhouding. In de loop van de tijd 
van kasadministratie in een 
sigarendoosje naar een serieus 
boekhoud programma. Begroten, 
budgetteren en financiële 
rapportages horen er nu ook bij. 
Jan, het financiële geweten van de 
stichting. Daarnaast natuurlijk 
metgezel van en ondersteuning 
verlenend aan Miranda. Samen op 
stap in hun bus voor GIPS. Zij gaan 
het hele land door en zelfs 
internationaal zijn ze op pad voor 
GIPS. Jan wilt zelf niet graag op de 
voorgrond treden, maar zijn 
aanwezigheid is onmisbaar, voor 
Miranda en voor GIPS. 

Miranda & Jan, dank jullie wel!
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Jubi-
larissen
Dit jaar een bijzonder 
jaar want we vieren 
twee jubilea namelijk 
van Miranda en Jan 
Nas. Beide 25 jaar aan 
GIPS verbonden.

heel vroeger vroeger nuJubi-
larissen
Dit jaar een bijzonder 
jaar want we vieren 
twee jubilea namelijk 
van Miranda en Jan 
Nas. Beide 25 jaar aan 
GIPS verbonden.

Jubi-
larissen
Dit jaar een bijzonder 
jaar want we vieren 
twee jubilea namelijk 
van Miranda en Jan 
Nas. Beide 25 jaar aan 
GIPS verbonden.

Jubi-
larissen
Dit jaar een bijzonder 
jaar want we vieren 
twee jubilea namelijk 
van Miranda en Jan 
Nas. Beide 25 jaar aan 
GIPS verbonden.

Mia Tellers draagt een gedicht voor, 
namens team Echt, voor de 
jubilarissen 

Héél héél vroeger!



GIPS S&L gaat verhuizen...
GIPS gaat verhuizen. Het huidige 

kantoorgebouw wordt gesloten en dus moesten we 
op zoek naar een nieuwe stek. Dat was nog niet zo 
eenvoudig maar het is gelukt. In december 
verhuizen we naar wijkcentrum ”Pietershof”. Dit is 
een lokatie van Radar waar een combinatie van 
functies gecentreerd is. Naast dagbesteding voor 
mensen met een verstandelijke beperking heeft het gebouw ook een functie 
als wijkcentrum. Radar zoekt organisaties die met hun de verbinding naar 
de wijk kunnen maken. GIPS is zo een organisatie. De bedoeling is dat het 
gaat bruisen van de activiteiten. Suzanne gaat de receptie bemannen 
samen met een cliënt van Radar. Verder krijgen we twee ruime lokalen 
waar we onze spullen kunnen stallen en enkele werkplekken kunnen 
inrichten. Daarnaast is het mogelijk in het hele gebouw te werken. Er is 
WiFi aanwezig en voldoende flex-plekken. Een prachtig voorbeeld van 
sponsoring waarbij de kracht van samenwerking duidelijk wordt. Wij maar 
ook Radar is enthousiast over dit partnerschap.

Sponsoren van GIPS S&L.
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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!

Het nieuwe onderkomen van GIPS



Nog even dit...
Olle vertelt over doof of 
slechthorend zijn. 

Eindelijk is het dan zo ver. Bij 
elke spelkist is een echte Olle-pop 
aanwezig. In zijn buik een MP-3 
speler zodat hij de kinderen iets 
kan vertellen over hoe het is als je 

niet goed hoort. De geluidsfrag- 
menten die we hiervoor gebruiken 
zijn vernieuwd en de begeleidende 
uitleg wordt nu door Olle gedaan 
i.p.v. een zware mannenstem. 

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!

Wie bedenkt een nieuwe 
slogan voor GIPS?

Als het goed is kennen jullie de 
huidige slogan: “Meedoen is 
winnen!!!”. Niet verkeerd maar 
toch... Wij zijn op zoek naar een 
nieuwe nog betere slogan. Kort, 
krachtig waarin weerspiegeld 
wordt wat we doen of waar we 
voor staan. 

Heb je een idee? Stuur in die 
slogan: nieuwsbrief@gips-sl.nl. De 
winnaar krijgt een leuke prijs.

De laatste nieuwsbrief van 
dit jaar.

Alweer een jaar voorbij. Het 
gaat ieder jaar sneller zo lijkt het 
wel. Ook de redactie van de 
nieuwsbrief heeft hier last van. 
Maar dat neemt niet weg dat we 
toch weer veel informatie over 
GIPS S&L en de actualiteit waarin 
zij zich beweegt hebben kunnen 
vertellen. De redactie van de 
nieuwsbrief wenst iedereen alvast 
een gelukkig kerstfeest en een 
fantastisch nieuwjaar toe.

Tot volgend jaar!
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GIPS S&L

waar we voor staan

Meedoen zinvol beeldvormingGIPS S&L

waar we voor staan gehandicapt mogelijkheden versus 
beperking

jeugd en volwassenen

GIPS S&L

waar we voor staan

participatie leren van elkaar respect

GIPS S&L

waar we voor staan

integratie positief leuke club!

Aan deze uitgave 

werkte mee:

Jan, Hans
Fotografie

Hans Diederen
Vormgeving en redactie

Ton Pillich
Eindredactie

Linnissa van Buuren
Verspreiding en verzending
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