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Dit is de vierde jaargang nieuwsbrieven van Stichting Prokkel, de organisator en promotor van de
Verstandelijk gehandicapten 2daagse. Van donderdag 9 tot en met zaterdag 11 juni wordt er overal in het
land geprokkeld: zijnd prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking.

Grote evaluatie over Prokkelen
In de afgelopen jaren zijn er al meer dan 700 Prokkels georganiseerd. De Stichting Prokkel wil graag weten
wat de resultaten en ervaringen zijn van al die Prokkels. Daarom doen Vilans en MOVISIE, twee
onafhankelijke organisaties, een onderzoek. Ben je als deelnemer of bezoeker betrokken geweest bij een
Prokkel? Dit jaar, of al eerder? Doe dan mee aan het onderzoek en vul de vragenlijst in. Het onderzoek is
anoniem. De vragenlijst staat op internet. Via onderstaande link kom je in de lijst:
http://www.vilans.nl/evaluatieprokkel
Invullen duurt ongeveer 10 minuten. Je hebt tot 8 juli de tijd hiervoor. Al meer dan 200 mensen hebben de
vragenlijst ingevuld, doe je ook mee?

Prokkelen in de publiciteit
Naast het hele grote aantal lokale en regionale krantenartikelen, nieuwsuitzendingen op regionale en lokale
radio en televisie stations heeft ook de landelijke pers aandacht besteed aan het Prokkelen.
o

een groot artikel in Trouw op vrijdag 10 juni over de Prokkelstages en een mooie foto van Tweede
Kamervoorzitter Gerdi A. Verbeet en Noor van der Sande

o

een radio interview bij Radio 1 op vrijdag 10 juni. De reportage is gemaakt door NOS verslaggever Trudy
van Rijswijk en LFB reporter Dé de Haas. Ga naar www.nos.nl. Bovenaan staat een balk waar je een
zoekterm in kunt vullen. Type Prokkelstage, en het onderwerp verschijnt.

o

een prachtig item bij de Wereldomroep over de Prokkelstages in de Tweede Kamer. Het filmpje over
stagiaire Ruben staat online op de China redactie. http://www.rnw.nl/chinese/video/409131

o

Peter Timofeeff bij zijn weerpraatje een foto van een Prokkel in Groningen en de wens uitsprekend dat
alle Prokkelaars mooi weer krijgen

Gouden Prokkel uitreiking
Aanstaande vrijdag 24 juni wordt bekend welke Prokkel de Gouden Prokkel 2011 krijgt uitgereikt. We
kunnen nog niet verklappen wie met de prijs de deur uit gaat. Wel kunnen we laten weten dat de jury erg
onder de indruk was van de grote kwaliteitsslag die er bij het Prokkelen heeft plaatsgevonden. Uit alle
verslagen, foto’s en krantenartikelen die we binnen krijgen, kunnen we dat alleen maar volmondig beamen.
Veel Prokkels waren van hoge kwaliteit. En hoe kwaliteit dan wordt beoordeeld? De manier waarop het is
georganiseerd, de wijze waarop mensen met een beperking bij de organisatie, uitvoering en regie zijn
betrokken en – misschien wel het belangrijkste – de mate waarin er daadwerkelijk contact is geweest én
ontstaan tussen mensen met en zonder beperking.
Kijk zaterdagochtend op de website, daar vind je onder Nieuws wie de Gouden Prokkel heeft gewonnen.
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Foto’s op de website
Bij elke Prokkel kunnen foto’s worden geplaatst. Immers, foto’s zeggen vaak veel meer dan woorden. Per
Prokkel kunnen zes beelden worden gezet. Als voorbeeld de Prokkel in Doorn. Mocht je ook graag foto’s
van jouw Prokkel op de site willen hebben, mail ze dan naar marleen@prokkel.nl en ze worden er op gezet.
Ook krantenartikelen en links naar televisie of radio programma’s kunnen ook worden geplaatst. Dus als je
informatie hebt, stuur het vooral door en voor alle anderen. Ga vooral kijken bij de verschillende Prokkels.
Het geeft een heel goed beeld van wat er allemaal heeft plaatsgevonden en vooral ook wat het heeft
losgemaakt.

Prokkelen in 2012
Van verschillende kanten krijgen we de vraag wanneer in 2012 het Prokkelen zal plaatsvinden. Uitgaande
van de tweede vrijdag en zaterdag van juni wordt het donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 juni, waarbij
donderdag 7 juni naar alle waarschijnlijkheid weer wordt uitgeroepen tot Nationale Prokkelstagedag.

Prokkel in de race voor prijs van 3Mfonds
Op de site van 3M fonds is een Prokkel film geplaatst. Klik hier om je filmpje te bekijken. En breng natuurlijk
meteen een stem uit op Prokkel. Stem door te gaan naar
http://solutions.3mnederland.nl/wps/portal/3M/nl_NL/Kijk3M/look3M/fonds/grotegift/stemmen/
De organisatie die in juni de meeste stemmen heeft, krijgt een IPad. Help mee en zorg dat Prokkel boven
aan komt te staan. Als we de IPad winnen dan zal die naar een van de Prokkelaars in het land gaan. Naar
wie? Dat leggen we voor aan het bestuur van de Stichting die op 21 september weer bij elkaar zal komen.

Disclaimer
Deze nieuwsbrief is met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht
is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kan op geen
enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend
Colofon
De redactieraad bestaat uit de Prokkelambassadeurs en Marleen Hoogeboom. Eindredactie Marian Geling.
Aanmelden/afmelden
Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een mail naar info@prokkel.nl
Afmelden nieuwsbrief
Prokkelen vindt plaats dankzij financiële ondersteuning van het VSBfonds, Stichting SPZ, SKaNfonds, Fonds
NutsOhra, NSGK, Start Foundation, MEE Nederland, PhiladekphiaSupport, Madurodam Steunfonds, VNG,
Vereniging LFB, ’s Heeren Loo, Stichting Instituut Gak, SKaN Fonds, Stichting Zonnige Jeugd, Burgerweeshuis
Haarlem en het Fonds verstandelijk gehandicapten
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