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Doe je mee? Prokkelspel
“Doe je mee?” is een bordspel voor mensen met een
licht verstandelijke beperking én hun omgeving. Met
elkaar op een leuke manier in gesprek over meedoen in
de samenleving.
Met vragen en opdrachten over onderwerpen als
gezondheid, ondersteuning, wonen, ontmoeten, vrije
tijd, leren en werken, relaties en wensen. Een spel met
inhoud, verrassingen, gezelligheid en humor.
“Doe je mee?” speel je samen met
 Buren over wonen, vrije tijd en ontmoeten
 Medewerkers van de gemeente over wonen,
werken, leren en wensen
 Ondersteuners/begeleiders over ondersteuning,
wonen en relaties
 Collega’s op het werk over werken en leren
 Familie, vrienden of kennissen over
ontmoeten en vrije tijd
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Speel mee! Doe je mee?
Informeer via info@prokkel.nl naar een duo bij
jou in de buurt. Maak met elkaar afspraken over
hoe je het spel wilt gebruiken.
“Op verschillende manieren een gesprek
aangaan over onderwerpen die er toe doen.
Waardoor je op een leuke manier de ander
leert kennen.”

Prokkelweek:
maandag 4 t/m zaterdag 9 juni 2018
In de Prokkelweek vinden prikkelende
jontmoetingen plaats tussen mensen
jmet én zonder verstandelijke beperking.
jIn het bedrijfsleven, met de buurt, op
jschool… overal! Eén week als voorbeeld
jen inspiratie voor de rest van het jaar.

Waarom samen spelen?
 Een unieke manier om elkaar
beter te leren kennen
 Met elkaar in gesprek over
onderwerpen die voor iedereen
belangrijk zijn in het leven
 Je praat over dingen waar je het
anders niet zo snel over hebt
 Het is gewoon gezellig om met
elkaar te spelen!
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Spelleidersduo’s:
Door het hele land zijn spelleiders opgeleid,
bestaande uit een duo van iemand met een
verstandelijke beperking én iemand zonder.
De duo’s zijn getraind in het uitleggen van het
spel en het begeleiden van de gesprekken.
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