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PROKKEL 2013

Van 3 t/m 8 juni 2013
DAGELIJKS OP DE HOOGTE BLIJVEN?
WORDT VRIENDEN MET ONS OP:

Nationale Prokkelstagedag
In de Prokkelweek zijn er ook de

Prokkelstagedagen.

Eén dag in die week kunnen mensen
met een verstandelijke stage lopen bij
een bedrijf of organisatie. En
omgekeerd, mensen zonder
verstandelijke beperking kunnen een
dag meelopen met iemand met een
verstandelijke beperking.
Via de site geven stagiaires aan waar ze
graag een dag mee willen werken. En
ook bedrijven kunnen hier een
stageplaats aanbieden.
Wil je jezelf aanmelden, ga dan naar “ik
bied een stage” of “ik zoek een stage”.

Onder het kopje
“stagemarktplaats” (onder Prokkels
2013) vind je alle aanbiedingen, dus
vraag én aanbod.
Wat gebeurt er na een aanmelding?

TWITTER!!

@PROKKEL

FACEBOOK !
!
!
!
!

PROKKEL )LIKE ONS EN
PLAATS OOK ZELF EEN
BERICHT!

LINKEDIN!

PROKKEL

Mensen nemen zelf contact met elkaar
op en sturen ons een mail als de plaats
is vervuld. Dat passen wij aan op de
website.

Wij zetten deze op de website en op
twitter, met #prokkelstage en #dtv. We
vragen bedrijven en/of stagiaires uit de
buurt te reageren. Daarom zetten we
er ook de plaatsnaam en provincie bij.
En een verwijzing naar
Prokkelstagemarktplaats.

Vele handen maken licht werk, zo lukt
het bijna altijd een stage vervuld te
krijgen. Want er zijn ook bedrijven zoals
USG Restart die ons actief volgen en
veel contacten hebben. Maar….jij hebt
misschien ook interessante contacten.
Dus….houd Twitter in de gaten en doe
mee!

Ook sturen wij een mailtje naar
Prokkelaars in de omgeving.

Voor vragen kun je ons altijd mailen op
info@prokkel.nl

Prokkelstage Dierenpark Amersfoort

Prokkelstage Lunchroom de Komeet

Een leuke combinatie van een kijkje

Bij een leuke lunchroom is plaats voor stagiaires
met én zonder een beperking. Dus ook
leerlingen van ROC of andere middelbare
scholen zijn van harte welkom!
Er is ruimte voor 6 tot 10 stagiaires.

nemen achter de schermen en een beetje
‘meehelpen’?
Zou jij wel eens willen zien waar de
dieren in de Savanne slapen, hoe het
schoonmaken van een stal in zijn werk
gaat. Of een appeltje willen snijden voor
de Ringstaart Maki’s en nog veel meer te
weten willen komen hoe het er aan toe in
ons Dierenpark?

Je dag ziet er als volgt uit; het verzorgen van
de lunch: broodjes bakken, soep maken,
counter vullen, eieren koken, salades maken,
snacks bakken en serveren.
Meld je aan via www.prokkel.nl als dit jouw
stage is!

Zet in je agenda!
Maandag 3 tot en met
zaterdag 8 juni 2013
de week van het
Prokkelen
én
donderdag 6 juni 2013
is de Nationale
Prokkelstagedag

Aanbod voor Prokkelaars
Zaterdag 6 april is er een workshop
Sprankelend spreken voor Prokkelaars
gegeven door Eva Pantelakis.
Waarom?
Wanneer je sprankelend spreekt, op je
eigen manier, verbind je & inspireer je
mensen om mee te doen.
Een hele belangrijke kwaliteit, als het
gaat om het opzetten van gave
Prokkels.
Tijd:
van 10.00 (aankomst) tot 16.00 uur
(vertrek) in Deventer.
Voor wie:
Een gratis workshop waaraan 8
mensen deel kunnen nemen. Alleen de
koﬃe/thee en lunch betaal je zelf.
Voor iedereen die een Prokkel heeft
aangemeld.
Je kunt je voor 28 maart aanmelden
door een mail te sturen naar
marian@prokkel.nl
We gaan de plaatsen verloten.

----------------------------------------------Doeboeken
Elk jaar maken we aanvullingen voor
de DoeBoeken.
Ook dit jaar is dat het geval.
Er zijn nieuwe Prokkelmenukaarten
gemaakt, o.a. van donderdag 6 juni,
de
Nationale Prokkelstage dag, én van de
Mensenrechten Prokkel.
Daarnaast zijn alle teksten aangepast
aan het feit dat er nu de Week van het
Prokkelen is.
De voorbeeldpersberichten zijn
herzien, de draaiboeken, kortom alle
teksten.
De aanvullingen zijn afgelopen week
verstuurd. Mocht je nog wat extra
Prokkelmenukaarten willen
ontvangen, b.v. van de Nationale
Prokkelstagedag, stuur dan een mail
naar
info@prokkel.nl
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.
Eindredactie: Marian Geling

Op veel verschillende plaatsen
zijn er Resto VanHarte’s, een
buurtrestaurant waar je lekker
én betaalbaar kunt eten, met
anderen uit de buurt.
De Resto’s in Rotterdam en
Alkmaar doen met de week van
het Prokkelen.
Ze gaan allerlei
verrassingsactiviteiten
organiseren, waardoor de
bezoekers elkaar nog beter
leren kennen. Je kunt je daar nu
voor aanmelden!

Prokkelen is er voor iedereen, jong &
oud.
Het maakt niet uit wat je
(verstandelijke) beperking precies is,
en hoe oud je bent.
Via de Prokkelgroep op Linkedin kun
je met elkaar in gesprek over de
diverse mogelijkheden van het
Prokkelen.
Via de site kun je je Prokkel
aanmelden. Elke ontmoeting is er een,
elke Prokkel is er een. Ook Prokkel
activiteiten waarbij van te voren
vaststaat wie er aan mee doen, tellen
gewoon mee en kunnen worden
aangemeld.

Prokkelen vindt plaats dankzij
financiële ondersteuning van:
Het VSB fonds, Stichting SPZ, NSGK,
MEE Nederland,VGN, S’Heerenloo,
Philadelphia, Talant, Driestroom, K.F.
Hein Fonds, Skanfonds, Provincie
Gelderland, Stichting Weeshuis der
doopsgezinden, CZ Tilburg, Fonds
verstandelijke Gehandicapten, CZ
Fonds, De Friesland Zorgverzekeraar
en Stichting Elise Mathilde Fonds.
WIL JE JE AFMELDEN VOOR DEZE
NIEUWSBRIEF, STUUR DAN EEN MAIL
NAAR INFO@PROKKEL.NL

