
 

 

 

 

Meedoen is Winnen 

email : info@gips-noord-limburg.nl 

website : www.gips-noord-limburg.nl 

 

www.facebook.com/GIPSNoordLimburg 

Dit is het motto voor onze vrijwilligers en de 

leerlingen van de basisschool. Meedoen leidt tot 

winst voor iedereen, immers daardoor hebben 

we plezier met en meer begrip voor elkaar. Ben 

je als basisschool geïnteresseerd in ons GIPS-

project, neem dan contact met ons op. 

 

Ben je lichamelijk beperkt en spreekt het GIPS-

project jou aan? Kom dan een keertje vrijblij-

vend kijken. 

 

Als vrijwilliger bij GIPS kun je meewerken aan 

het bevorderen van integratie en een stukje we-

derzijds begrip. 

Wij kunnen uw steun goed gebruiken: 

 

Bankrekening NL26 SNSB 0893 3199 29  

Ten name van GIPS Noord Limburg. 
Gehandicapten 

Informatie 

Project 

Scholen 

Een Handicap komt 

nooit alleen ... 

… maar gaat altijd vergezeld van een andere 

handicap: Onbegrip bij mensen in de omgeving. 

 

Veel mensen weten te weinig over de handicap 

van de ander om er goed mee om te kunnen 

gaan. Die onwetendheid leidt nogal eens tot on-

nodige acties, bijvoorbeeld: 

 

Het helpen met oversteken van een blinde die 

helemaal niet naar de overkant wil … 

Tegen een begeleider van iemand in een rolstoel 

praten alsof deze persoon er niet bij is... 

 

Het is zo belangrijk dat we elkaar durven leren 

kennen, met een functiebeperking. 

 

 

En dat leren we bij ons GIPS-project! 



 

 

 

 

De eerste woensdag is de spellenmorgen en dra-

gen onze vrijwilligers informatie over in de 

vorm van een spel.  

 

De leerlingen ervaren wat het betekent om een 

handicap te hebben en hoe hiermee om te gaan. 

 Hoe schrijf je zonder handen? 

 Hoe loop je als je niet kan zien? 

 Hoe is het in een rolstoel? 

 Hoe moet je lezen als je plat ligt? 

 Hoe zeg je iets als je niet kunt praten? 

GIPS is … 

 

Gehandicapten Informatie Project Scholen. 

 

Sinds januari 2000 is de Stichting GIPS Noord-

Limburg actief op basisscholen in Groot Venlo. 

Zij bezoekt wekelijks met zo’n 20 vrijwilligers 

ongeveer 17~18 basisscholen met ±400 leerlin-

gen per jaar.  

 

Leerlingen van groep 8 maken via het GIPS-spel 

en het kringgesprek kennis met onze medewer-

kers met een functiebeperking en hun begelei-

ders. Door de opgedane informatie raken de kin-

deren vertrouwd met ’handicaps’.  

Wat? Wat is GIPS 

Hoe? 

Er komen heel wat handicaps aan bod en om een 

goed idee te  geven volgt hier een opsomming: 

Het GIPS-project bestaat uit drie delen: 

 

Voorafgaand aan de twee bijeenkomsten met 

onze medewerkers bezoekt onze scholenplanner 

de school voor een informatiegesprek. Het doel 

en onze werkwijze worden uitgelegd.  

 

De leerkracht krijgt informatiemateriaal over het 

GIPS-project en kan hiervan gebruik maken om 

de leerlingen voor te bereiden op ons bezoek.  

Astma 

 

Slechtziend 

 

Slechthorend 

 

Epilepsie 

 

Hartziekten 

 

Spasticiteit 

 

Spraakstoornissen 

 

Hersenbeschadigingen 

Brandwonden 

 

Ziekte van Lyme 

 

Longziektes 

 

Blind 

 

Doof 

 

Reuma 

 

Spierziekten 

 

Diabetes 

De tweede woensdag is het kringgesprek en 

vertellen onze vrijwilligers over zichzelf en hun 

beperking. De leerlingen kunnen vragen stellen,  

kennis maken met het omgaan met een handicap 

en wijzer worden.  

Veel aspecten van het ‘Leven’ met een handicap 

komen aan de orde. Er worden hulpmiddelen 

getoond en oplossingen besproken.  

Onze medewerkers hebben uiteenlopende beper-

kingen. Kenmerkend voor al onze medewerkers 

is de kracht en de wil om met die handicap te 

leven. Ze zijn niet zielig, treurig of verdrietig, 

maar laten je zien dat je gewoon jezelf kan zijn. 


