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De nieuwsbrief van Stichting Prokkel, de organisator en promotor van de Verstandelijk
gehandicapten 3daagse.
De data voor 2012 zijn donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 juni.
Donderdag 7 juni is het Nationale Prokkelstagedag.
Aantal aangemelde Prokkels: 100
Ja je leest het goed, er zijn inmiddels 100 Prokkels aangemeld. De Heen en weer stages
in Hoogkerk (Groningen) is met die eer gaan strijken. Reden voor een ANP persbericht en
een Prokkelpromotiepakket voor de organisatoren. In de volgende nieuwsbrief een foto
van de prijswinnaars.
Wat ze gaan doen in Hoogkerk? Donderdag 7 juni ontmoeten buurtbewoners met en
zonder verstandelijke beperking elkaar rondom betaald én vrijwilligerswerk. Door dit
kijkje in elkaars keuken, leren ze elkaar beter kennen. Als afsluiting gaat de hele groep
samen eten in het buurtrestaurant.
Weet je je zelf al de datum en wat je gaat doen, meld hem dan aan. Dan weten anderen
in je omgeving wat er staat te gebeuren. Vorig jaar waren er op 9 april 77 Prokkels
aangemeld, we lopen nog steeds voor.
Een aantal Prokkels er uitgelicht, die je desgewenst kunt kopiëren
• Leerlingen ROC Mondriaan Leiden organiseren creatieve middag met ouderen en
cliënten van zorginstelling;
• Ondernemers organiseren Montmartre op het vierkant in Lisse;
• Leerlingen van basisschool in Harderwijk creatief aan de slag met leerlingen uit
speciaal onderwijs;
• H19 uit Oosterhout maakt een theatervoorstelling met, voor en door mensen met
een verstandelijke beperking;
• leerlingen van de Koetsveldschool, leden van de LFB en cliënten van Steinmetz|De
Compaan gaan op Prokkelstage in de Tweede Kamer. Ook gemeentelijke en
provinciale overheden staan open voor Prokkelen;
• Een multiculturele Prokkel in Schiedam voor cliënten van Ipse De Brugge, ’s
Heeren Loo en een woonzorgcentrum met optredens, lekkere hapjes, massage en
nog veel meer leuks;
• Zomerfeest in Zwolle met een kinderdagcentrum, buitenschoolse opvang en
buurtbewoners;
• Grote talentenshow in Houten door jongeren met en zonder verstandelijke
beperking, een vervolg op het jaarlijkse talentenprogramma;
• Leerlingen van ROC Zeeland organiseren een lentefeest in Goes;
• Cliënten van Aveleijn gaan een dag naar het Bataafs lyceum, praktijklessen voor
leerlingen en cliënten;
• Medewerkers van SW bedrijf Reestmond in Meppel gaan stage lopen bij
verschillende bedrijven in de omgeving en medewerkers van die bedrijven komen
die dag naar Reestmond.
Medewerking van zelfstandig professionals
Prokkelen zonder zelfstandig professionals? Dat kun je je bijna niet voorstellen. Bij het
organiseren van lokale Prokkelactiviteiten zie je ze vaak. Ze zetten hun kennis en
Nieuwsbrief Prokkel, jaargang 5, nummer 40, 2 maart 2012

ervaring graag in. Maar ook op landelijk niveau zien we ze meedoen. Als verslaggever
(tekstburo KWINQ, www.kwinq.nl) of als filmproducent (Oosterveld design,
www.oostervelddesign.nl). Over hun inzet is meer te lezen in deze nieuwsbrief.
Nieuws uit Noord-Veluwe van onze reizende reporter

Prokkel MEE!
Of het nou aan het mooie lenteweer ligt op de dag van dit vraaggesprekje of aan het
onderwerp: Marjorie Veneman van MEE Veluwe is een bijzonder gedreven en
enthousiaste vrouw.
Ze is een van de vier consulenten Vrije tijd & Sport die samen 16 Veluwse gemeenten
bestrijken. Marjorie heeft de afgelopen jaren heel wat bij elkaar ge(s)Prokkeld in haar
gemeenten en daarom voelen we haar eens nader aan de tand hoe ze dat steeds voor
elkaar weet te krijgen.
We maken al snel uit haar woorden op dat dat niet zo moeilijk hoeft te zijn voor een
MEEdewerker. Als consulent heeft Marjorie een adviesfunctie naar cliënten,
vrijwilligersorganisaties, instanties en gemeenten. Om te Prokkelen hoeft ze die ‘alleen
maar’ bij elkaar te brengen. Ze somt direct succesverhalen op uit Brummen, Epe, Heerde
en Hattem waarin zij de partijen met elkaar in contact heeft gebracht. Zo noemt ze een
verzorgingshuis dat ‘wel wat wilde met anderen’. Marjorie vond daar een praktijkschool
voor moeilijk lerenden bij waardoor een match kon worden gemaakt, bijvoorbeeld om te
gaan wandelen (een echte ‘win-win’ situatie want wie laat wie nu uit?).
Toch moet Prokkel in haar ogen geen taak van MEE zijn omdat het juist vanuit de
verschillende partijen zelf dient te ontstaan. Juist daardoor kan het ook in de rest van het
jaar effect sorteren. MEE kan op allerlei manieren behulpzaam zijn maar zal het niet
overnemen.
De belangrijkste voorwaarde voor het slagen van een Prokkel is volgens Marjorie
Veneman toch wel het enthousiasme dat je er in stopt. Daaraan heeft zij in elk geval
geen gebrek!
Door onze verslaggever, Mari van Helvoort, tekstburo KWINQ, www.kwinq.nl
Prokkelen en USG-Restart
Ben jij ook benieuwd waarom USG Restart mee doet met het Prokkelen? Een bedrijf dat
in het kader van haar maatschappelijk betrokken ondernemerschap op maar liefst 24
plaatsen in het land op donderdag 7 juni een afsluitende Prokkel bijeenkomst
organiseert. Dennis Oosterveld wilde dat ook graag weten en bracht een bezoek aan
Christel Poortenaar, de algemeen directeur. In een mooi pand op Rijnsweerd heeft hij
haar opgezocht. Dit keer geen schriftelijk verslag maar een filmreportage. Een dezer
dagen is het resultaat te vinden op de Prokkelwebsite, maar ook op de website van
Dennis zelf. Breng een bezoek aan www.oostervelddesign.nl. Dan kun je meteen zien wat
deze zelfstandig ondernemer in huis heeft.
Nieuws vanuit ABN Amro Foundation
Medewerkers van de ABN Amro bank Prokkelen volop mee. Het is goed te weten dat zij
dat graag doen vanuit hun maatschappelijk betrokken ondernemersschap. Medewerkers
krijgen daarvoor ook tijd voor vanuit de werkgever. Wat je daar mee kunt? De
Koetsveldschool in Den Haag heeft hen gevraagd voor vervoer en voor het in contact
brengen met mogelijke stageplaatsen. Heb je bij jouw Prokkel nog wat ondersteuning
nodig? Neem dan contact op met je lokale ABN Amro bank, zij kunnen je vast verder
helpen. Mocht je er niet uitkomen, neem dan contact op met Marleen of Marian via
inof@prokkel.nl, wij helpen je graag verder.
Win € 75.000 met een vernieuwend idee!
Heeft u een vernieuwend idee om mensen elkaar te laten ontmoeten? En heeft die
ontmoeting een positieve uitwerking op de gezondheid en het welzijn van mensen? Stuur
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dan voor 18 april 15.00 uur uw idee in voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. U maakt
dan kans op € 75.000 om uw idee uit te voeren! De Nationale Zorgvernieuwingsprijs is
een van de bekendste prijzen op het gebied van zorg en welzijn. De prijs is bedoeld om
vernieuwende ideeën voor betere zorg en welzijn een kans te bieden. Initiatiefnemers
zijn ZonMw en VSBfonds.
De prijs heeft dit keer als thema: Goed je te ontmoeten. Juist als mensen elkaar
ontmoeten, kunnen zij elkaar leren begrijpen en inspireren. Daardoor is het makkelijker
om met elkaar problemen aan te pakken die de gezondheid en het welzijn van mensen
beïnvloeden. Bijvoorbeeld in de zorg, in de wijk, op school of op het werk. Elke vondst is
welkom. Het kan bijvoorbeeld gaan om de ontmoeting tussen zorgverlener en cliënt.
Tussen vrijwilliger en professional. Tussen jong en oud. En tussen allochtoon en
autochtoon. Zolang het maar een nieuw idee is en het bijdraagt aan de gezondheid en
het welzijn van mensen. Prokkelen is ontmoeten, Prokkelen is inspirerend, we kunnen
ons voorstellen dat hieruit ook een goed idee komt om aan te melden voor de Nationale
Zorgvernieuwingsprijs. Dus stuur je idee in, door te gaan naar
http://www.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl/nieuws/algemeen-nieuws/detailalgemeen/item/win-75000-met-een-vernieuwend-idee-1/

Disclaimer
Deze nieuwsbrief is met de grootst 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, Robin Damen 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, MEE Nederland, Sien, Madurodam Steunfonds, VGN,
Vereniging LFB, ’s Heeren Loo, SKaN Fonds, Stichting Zonnige Jeugd, Weeshuis der
doopsgezinden Haarlem, Elise Mathilde Fonds, K.F. Hein Fonds, Roode- of
Burgerweeshuis en het Fonds verstandelijk gehandicapten
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