
Buddy race gepresenteerd tijdens de kaderschouw Jong NL Limburg 

Circa 400 jeugdleiders 
bezochten het Younglands 
Festival van Jong NL 
Limburg in Maasbree

Tijdens dit festival treffen de 
jeugdleiders van de verschillende 
afdelingen in Limburg elkaar om bij 
te praten, kennis te maken met de 
laatste ontwikkelingen en spellen 
die ze kunnen gebruiken voor hun 
jeugd. GIPS en Jong NL werken 
samen aan het Buddy project. Een 
spel voor de jeugd om op een 
speelse manier kennis te maken met 
de verschillende beperkingen. De 
race bestaat uit 7 onderdelen. 
Zoals de titel al aangeeft, wordt er 

gestreden door teams wie het 
snelste, handigste, slimste, de 
opdrachten kan uitvoeren. 
Onderdelen die aan de orde 
komen zijn: rolstoelrijden, 
gebarentaal, motorische 
beperkingen, visuele beperkingen 
en autisme. De opzet is anders dan 
wat we op scholen doen. Maar wie 
weet gaan we een aantal 
elementen in ons schoolproject wel 
overnemen. De eerste reacties van 
de jeugdleiders waren positief. Van 
de 7 spellen hadden we er twee 
meegenomen om te laten zien. 
Deze werden enthousiast 
uitgeprobeerd door de mensen van 
Jong NL. Vanuit GIPS hebben 

Miranda Beurskens en Irma Janssen 
dit concept uitgewerkt. Ze mogen 
trots zijn op het resultaat. Vanaf 
2018 wordt de buddy race 
beschikbaar voor Jong NL. Dan 
zullen ook meer medewerkers van 
GIPS mee gaan doen. 
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Spelenderwijs ontdekken 
kinderen samen met 
gehandicapten hoe het is 
een beperking te hebben. 
Het resultaat: overwinnen 
van vooroordelen.
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Vrijwilligersmarkt Venray druk bezocht, GIPS was erbij!
De vrijwilligersmarkt in Venray is druk bezocht. Namens GIPS werd de 

stand bemand door Toos Vosbeek, Marianne Ubachs en Thea Pieters. 
Annie Siebers kwam ook nog even langs. Het resultaat van deze dag was 
dat er vier geïnteresseerden mensen waren die zich als vrijwilliger willen 
aansluiten. De nieuwe banner trok veel bekijks. De dames hebben GIPS 
goed op de kaart gezet. Achter de schermen heeft Peter Thomassen hand- 
en spandiensten verricht en gezorgd dat alle spullen ter plekke waren.

GIPS S&L Kennisdag leerzaam en gezellig
Aan het begin van het schooljaar, nog voor GIPS op de scholen van 

start gaat, is er een nieuwe invulling van de medewerkersdag 
geïntroduceerd: de GIPS S&L kennisdag. Naast gezelligheid stond ook het 
leren van elkaar centraal. Daarvoor hebben Miranda Nas en Herbert 
Beeren een aantal activiteiten georganiseerd waarbij  medewerkers van 
verschillende teams ervaringen met elkaar konden uitwisselen. Aan de 
hand van opdrachten en vragen kwamen de discussies al gauw los. Al snel 
blijkt dat er meerdere invullingen mogelijk zijn van het GIPS project op 
school. Teams kunnen hun eigen stempel drukken op de invulling en wel zo 
dat iedere medewerker tot zijn recht kan komen. Door hier met elkaar over 
in gesprek te gaan worden goede ideeën en gebruiken uitgewisseld.  Dat is 
goed bevallen en we gaan zeker nog verder met het 
organiseren van kennisdagen. 
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Werkplan 2018

het werkplan 2018 is 
gereed...

Nieuwe opzet van het werkplan
Er is gekozen voor een nieuwe opzet 
van het werkplan. Een aantal 
projecten wordt beschreven waarbij 
met name de uitkomst of het resultaat 
verwoord is. De detaillering van het 
project komt daarna.

Virtual Reality 
We gaan een Virtual Reality 
toepassing ontwikkelen om Autisme te 
kunnen beleven. Daar is in de 
afgelopen maanden al een start mee 
gemaakt. 

Leer-werkplek
Daarnaast gaan we een leer-werkplek 
op kantoor inbedden in de 
organisatie. Hier kunnen mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
op een veilige manier hun 
vaardigheden uitbreiden. 

Doorlopende leerlijn
Wij gaan onderzoeken of het GIPS 
project ook een plek kan krijgen in de 
lagere groepen. Niet als vervanger 
van het huidige project maar als 
uitbreiding hierop. 

Spelinnovaties
De lijst die door de medewerkers is 
samengesteld om het project en de 
spel onderdelen te verbeteren is 
onderdeel van het werkplan.

Bereik van GIPS.
In het werkplan staat ook hoeveel 
groepen/kinderen we willen bereiken.

Werkplan 2018
Ondertitel: GIPS kennis breder 
inzetbaar maken. 

Binnen de gelederen van GIPS is veel 
kennis, ervaring en deskundigheid. 
Die kan op vele manieren ingezet 
worden. Dat maakt het werken bij 
GIPS alleen maar interessanter en 
uitdagender. Zo is er voor elk wat 
wils.

Vrijwilligersmarkt Venray

Merry 

Christmas



Hub Heidendael 10 jaar bij GIPS
Donderdag 16 november verzamelen zich de teamleden, en een 

aantal oud-teamleden, van Hub in restaurant Merode in Stein. We zijn bij 
elkaar om het jubileum te vieren. Voor Hub was het een echte verrassing 
dat er een aantal oud gedienden bij zijn. Irma en haar team hadden dit 
goed geregeld. Bovendien kreeg Hub van het team een foto-boek. Daarin 
staan alle bijzondere gebeurtenissen van de afgelopen 10 jaar afgebeeld. 
Het eten was prima verzorgd en lekker. Het zilveren speldje, de bos 
bloemen en de toespraken maakte het geheel compleet.

Aan deze uitgave werkte 
mee:

Jan, Hans
Fotografie

Hans Diederen
Vormgeving en redactie

Ton Pillich
Eindredactie

Linnissa van Buuren
Verspreiding en verzending

DIT IS EEN UITGAVE VAN:
GIPS SPELEN & LEREN
AKKERHEIDE 64
6463 DB KERKRADE
TEL: 045-5312058
MAIL: NIEUWSBRIEF@GIPS-SL.NL
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DM sponsoractie

Op black friday geeft 
de drogisterijketen DM 
in Aachen 5% van 
haar omzet aan goede 
doelen. Gips is één 
daarvan.

Super actie ,met een mooi 
resultaat
Vrijdag 24 november is black 
friday. Ook in de acht filialen 
van de DM drogisterij keten. 
Dit jaar hebben de filialen 
besloten om 4 goede doelen 
te ondersteunen. Daarvoor 
gaat 5 % van de dagomzet 
naar deze goede doelen.

Een bloemetje voor het 
personeel
Om onze waardering te laten 
zien is Horst Boltersdorf 
samen met zijn vrouw Ingrid 
langs de DM filialen in het 
centrum van Aken geweest. 
Alle medewerkers kregen een 
roos aangeboden. 

De opbrengst...
Een bedrag van €1495,26!

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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