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Voor u ligt alweer een nieuwe nieuwsbrief van Stichting Prokkel, de organisator en
promotor van de Verstandelijk gehandicapten 3daagse.
Er komt weer een nieuw Prokkelseizoen aan. De 3daagse in 2012 is op donderdag 7,
vrijdag 8 en zaterdag 9 juni. Donderdag 7 juni is het Nationale Prokkelstagedag.

Prokkels aanmelden
De eerste twee Prokkels staan al weer op de website. Wijkpanel Zuidwyk in
Heerhugowaard en de Prokkelstage in Anhem hebben de primeur. Maar we weten dat
ook andere netwerken al weer bezig zijn. Je kunt je Prokkelplannen dus al aanmelden.
Het is niet erg als deze nog niet definitief zijn. Je kunt later altijd aanpassingen
aanbrengen.
Nieuw voor dit jaar is dat we de mogelijkheid bieden om de jouw Prokkel via Facebook
onder de aandacht te brengen. Je kunt een doorlink naar Facebook krijgen bij je eigen
netwerkpagina (zie onder de knop netwerk op de bovenbalk op onze website) en ook bij
je aangemelde Prokkel. Daarom kan het ook interessant zijn je Prokkel alvast aan te
melden.
Inspiratie op YouTube
Er staan maar liefst 32 Prokkel filmpjes op YouTube. Ze zijn leuk om te bekijken, maar je
kunt je er ook goed door laten inspireren. Wat te denken van de Prokkelstage in de
Tweede Kamer. Steinmetz | de Compaan laat een aantal cliënten aan het woord die over
hun ervaringen vertellen.
Maar wat denk je van het koor Hollandse Nieuwe uit Den Haag. Ze hebben de Prokkel
aangegrepen om samen met elkaar te zingen. Dat doen ze nu wekelijks en tijdens de
Prokkel3daagse een uitvoering. Een mooi voorbeeld van een blijvende ontmoeting.
Ook op www.prokkel.nl zijn filmpjes te vinden, onder de rubriek nieuws (zie de knoppen
op de bovenbalk).
Prokkel op Facebook
Het laatste nieuws over de Prokkel3daagse is ook te vinden op Facebook. Je vindt ons
onder Prokkel3daagse. Je kunt je daar aanmelden, maar ook via die pagina mensen
vragen mee te doen met jouw Prokkel.
Sommige Prokkels hebben al een eigen facebook pagina (Groesbeek, Ermelo en
Nijmegen). We gaan ze binnenkort doorlinken naar hun eigen netwerk.
Prokkel op LinkedIn
Ook op LinkedIn is een Prokkel groep. Via die pagina kunnen ook contacten met elkaar
worden gelegd en informatie worden uitgewisseld. Het is een open groep, wordt er lid
van en gebruik de pagina voor je eigen Prokkel activiteiten.
Prokkel veiling in Groesbeek
Prokkels zorgen voor verbinding, ook na de Prokkeldagen zelf. Een mooi voorbeeld
daarvan is Groesbeek. Tijdens het Prokkelweekend heeft DacArt (Pluryn) 25 inwoners
van Groesbeek en omgeving uitgenodigd voor een schilderworkshop. Gezamenlijk zijn
tien schilderijen gemaakt die een maand in winkeletalages in het centrum van Groesbeek
hebben gehangen. Ze staan nu in de hal van het gemeentehuis. De tentoonstelling wordt
op zaterdag 1 oktober om 15.00 uur feestelijk afgesloten met een veiling. Burgemeester
Prick van Groesbeek is de veilingmeester. Heb je belangstelling voor één van de
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prachtige schilderijen? Kom naar de veiling. Is dat lastig, neem dan contact op met één
van de organisatoren: Anne-Christine Staals, 06-21 80 03 64, of Hans Nelissen, 06-51 19
26 66. Je kunt bij hen ook terecht met vragen of als je meer informatie wilt. Je kunt de
schilderijen bekijken op hun facebook pagina Prokkel Groesbeek.
Prokkelen staat voor samen
Steeds meer Prokkels worden door en met mensen met een verstandelijke beperking
georganiseerd. Het Prokkelteam uit Amersfoort is bijvoorbeeld zo’n gemengd team. Maar
ook in Oosterbeek en Leeuwarden zijn mensen met een beperking actief in de
organisatie. En natuurlijk zijn ook verschillende LFB leden heel actief. Zo zijn alle leden
van het kantoor in Utrecht zelf op Prokkelpad gegaan. Wil je bij jouw Prokkel ook mensen
met een beperking actief mee laten werken in de organisatie? Het Programma VCP heeft
een handig folder gemaakt met allemaal tips. Zij zijn speciaal uitgebracht voor de Week
van de Toegankelijkheid. Maar….ze zijn natuurlijk altijd bruikbaar die suggesties. Je kunt
deze opvragen via de volgende link
http://www.programmavcp.nl/component/option,com_docman/Itemid,172/gid,633/task,
doc_download/
Stageplaats aangeboden
Aankomend jaar willen we het Prokkelen nog veel meer onder de aandacht brengen.
Daarvoor willen we ook veel gebruik maken van social media als twitter, Facebook en
dergelijke. Daarnaast gaan we de Prokkelnetwerken nog meer ondersteunen bij het
maken van publiciteit. We vragen daarvoor een stagiaire communicatie. We denken aan
1 tot 3 dagen per week, gedurende 15 tot 20 weken. De standplaats is Apeldoorn,
maar…..daar hoef je maar een dag per week te zijn. Heb je belangstelling, of weet je
iemand die dit leuk zou vinden, stuur dan een mail naar marian@prokkel.nl. Natuurlijk
zijn er ook allerlei andere werkzaamheden te doen bij de Prokkel. Je kunt daarbij denken
aan de Prokkelstages, het organiseren van regionale netwerk- en of startbijeenkomsten
of themabijeenkomsten e.d. maar ook andere werkzaamheden zijn mogelijk.
Dus als je op zoek bent naar een andere soort stageplaats, en die graag rondom de
Prokkel zou willen invullen, bel of mail ons dan. We willen graag met jou de
mogelijkheden verkennen.
Start- en netwerkbijeenkomsten
Prokkelen doe je niet alleen, maar hoe kom je met mensen in contact die daar ook
belangstelling voor hebben? Heel eenvoudig, kom naar één van de provinciale start- of
netwerkbijeenkomsten. In elke provincie wordt er één gehouden. Daarnaast organiseren
we aan de hand van een of meerdere voorbeelden uit de praktijk thematische
bijeenkomsten. Zo komt er een bijeenkomst voor mensen met een verstandelijke
beperking (samen met LFB) voor het onderwijs, voor de kunst, voor woningcorporaties
en voor het welzijnswerk. De bijeenkomsten worden iets anders van opzet. Meer
gelegenheid om zelf je Prokkel te laten zien en meer gelegenheid tot netwerken. Je krijgt
ook zelf de mogelijkheid mensen uit te nodigen voor zo’n bijeenkomst. De eerste
bijeenkomst is inmiddels gepland.
Groningen Prokkel start- en netwerkbijeenkomst
Woensdag 18 januari van 13.30 16.00 uur
Mytylschool Prins Johan Friso
Dilgtplein 1
9751 NJ Haren
Kom je uit de provincie Groningen, meld je aan en zet deze datum alvast in je agenda,
en nodig vooral ook anderen hiervoor uit. Aanmelden kan via www.prokkel.nl onder
agenda.
We zitten in het overblijflokaal van de school en hebben veel ruimte voor ontmoeten en
kennisdelen.
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Evaluatie
Movisie en Vilans hebben het Prokkelen onderzocht. Ze hebben een online enquete
gehouden en gesprekken gevoerd met verschillende mensen. Bij deze nog heel veel dank
aan al degenen die daaraan hebben meegewerkt. De rapportage is bijna klaar. Zodra
deze beschikbaar is, laten we je dat weten. Want ook die gegevens delen we natuurlijk
graag.
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 afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een mail naar info@prokkel.nl
Prokkelen vindt plaats dankzij financiële ondersteuning van het VSBfonds, Stichting SPZ,
SKaNfonds, Fonds NutsOhra, NSGK, Start Foundation, MEE Nederland,
PhiladekphiaSupport, Madurodam Steunfonds, VGN, Vereniging LFB, ’s Heeren Loo,
Stichting Instituut Gak, SKaN Fonds, Stichting Zonnige Jeugd, Burgerweeshuis Haarlem
en het Fonds verstandelijk gehandicapten
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