
Tot slot 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in juni 2005. Hierin meer nieuws over: 

- De gedichtenbundel
- Terugblik op het poëziegala
- Toekomst taalvorming in de gehandicaptenzorg
- En andere poëzie-updates 

Meer informatie
Stichting AGO
T.a.v. ‘Het Gedicht’
Postbus 39
1110 AA Diemen

Telefoon: 020 - 3141516
E-mail: info@hetgedicht.nl

Met liefde, 
Krista Heijster 
Judith Kuneken
Projectorganisatie ’Het Gedicht’

 
Houd de website van ‘Het Gedicht’ in de gaten om op de hoogte 
te blijven van het poëziegala en meer nieuws!

WWW.hetgedicht.Nl 
 

‘Het Gedicht’ wordt financieel mogelijk gemaakt door: 
De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK),  
het VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Nationale Collecte 
Verstandelijk Gehandicapten en Kunstenaars&CO. 

 

 
 

Gedichtenwedstrijd 2004 - 2005 ‘Met Liefde’ 
voor mensen met een verstandelijke beperking 

www.hetgedicht.nl
Gedichtenwedstrijd en workshops ‘Gedichten Maken’: september 2004 t/m januari 2005

Een initiatief van de Stichting AGO in samenwerking met de Stichting Taal en Kunstenaars&CO

maart

 
Voor mijn pa die  

overleden is  

Ik zie wolken 
Als ik blij ben. 

Ook als het goed weer is 
Zie ik wolken. 

Wolken, 
Duizenden. 

Schapenwolkjes, 
Duizenden. 

Ik kies 
Er één uit. 

Eén 
Voor mijn pa.

Arnaud Rogard



landelijke gedichtendag
Tijdens de landelijke Gedichtendag op 27 januari 2005 hebben vele deelnemers van 
‘Het Gedicht’ gedichten voorgedragen. Het was een komen en gaan van dichters in 
Amsterdam, Vlaardingen, Venlo, Utrecht, Groningen en Hoek van Holland.  
Ook de media hebben volop aandacht besteed aan de Gedichtendag. In het programma van 
Hart van Nederland (SBS6) waren voordrachten van diverse dichters in de Centrale bibliotheek 
van Amsterdam te zien. In NRC Handelsblad schreef Frits Abrahams een rake column. 

poëziegala
Op donderdag 26 mei 2005 is het poëziegala weer terug!  
Het Utrechtse Muziekcentrum Vredenburg wordt omgetoverd 
in een romantisch gedichtenparadijs waar alles draait om 
het thema 'Liefde'. Een spectaculair gedichtenfeest waar cd, 
gedichtenbundel, winnaars en prijzen worden gepresenteerd! 
Het feestelijke decor wordt aangekleed door speciaal hiervoor 
ingehuurde kunstenaars.

Half april valt de uitnodiging voor het poëziegala in de bus! Het gala vindt in de middag plaats 
(12:30 uur - 16:00 uur). Vergeet niet om de datum van het gala in je agenda vrij te houden!

Tijdens het gala passeren gedachten en gedichten de revue. Nieuw zijn een theateroptreden 
en twee korte films. Maar ook zang, dans en voordrachten ontbreken niet op het podium! 
Diverse bekende Nederlandse artiesten zijn al druk bezig met het bezingen van gedichten. Wie 
en wat is nog een verrassing.  
Een tipje van de sluier is dat de presentatie in handen is van Jochem van Gelder.  
 
Binnenkort meer over het poëziegala! Houd de website www.hetgedicht.nl in de gaten voor de 
volgende poëzie-updates. Medio april meer informatie over de routebeschrijvingen en het pro-
gramma. 

gedichtenbundel
Tijdens het poëziegala wordt ook de langverwachte 
gedichtenbundel gepresenteerd. 
Het boek bevat ruim 160 gedichten geïnspireerd 
door de liefde. De bundel is vanaf 26 mei 2005 te 
bestellen via de website van 'Het Gedicht' en in de  
boekhandel. 

 
 

WWW.hetgEdicht.nl

Welkom
Dit is de tweede nieuwsbrief van het project  
'Het Gedicht: Met Liefde'. Hierin staan allerlei nieuwe  
ontwikkelingen over de gedichtenwedstrijd voor mensen met 
een verstandelijke beperking in Nederland en België. 

één en al liefde
De gedichtenbrievenbus telt ruim 2.000 gedichten.  
'Het Gedicht' ontvangt één en al liefde! 
De gedichtenwedstrijd is op 14 januari 2005 afgesloten. Een deskundige achtkoppige jury is 
druk bezig om de  
mooiste gedichten uit te zoeken. 

'Het Gedicht' schiet liefdespijlen terug tijdens het poëziegala op 26 mei 2005 in 
Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht! Temidden van dit spetterende feest worden cd, 
gedichtenbundel en winnaars gepresenteerd. 

GEdichten maken
Taalvorming bewijst zich in de gehandicaptenzorg. Ruim 
twintig instellingen in de gehandicaptenzorg zijn naar 
aanleiding van 'Het Gedicht' actief met taalvorming of 
het maken van gedichten. Daarnaast groeit het aantal 
aanmeldingen van instellingen voor de workshops 
'Gedichten Maken' die door 'Het Gedicht' worden 
verzorgd. Steeds meer instellingen zijn overtuigd dat 
aandacht voor taal en communicatie bijdraagt aan de 
integratie van mensen met een verstandelijke beper-
king. Doe hier aan mee! 

Workshops
In de periode oktober 2004 tot en met januari 2005 werden ruim vijftig workshops 
gegeven. Uit een evaluatie blijkt dat 82 procent van de begeleiders geïnspireerd is om zelf 
aan de slag te gaan met het maken van gedichten. Daarnaast geeft 100 procent van de 
dichters aan na de workshops zelfvertrouwen te hebben en trots te zijn op hun gedicht. 
Terwijl 28 procent hiervan in het begin onzeker en vol twijfel begon met het maken van 
gedichten. 
Vanwege het grote enthousiasme van de instellingen blijft 'Het Gedicht' instellingen een pas-
send lesaanbod leveren.  
 
Meer informatie of aanmelden voor een workshop of training? Neem dan contact op met de 
projectorganisatie van 'Het Gedicht'. Ook interne opleidingen voor medewerkers zijn mogelijk.

boomerangkaarten
Diverse gedichten van deelnemers van 'Het Gedicht' verschijnen op boomerangkaarten. 
Houd vanaf 22 april tot en met 22 mei 2005 de boomerangrekken in schouwburgen, theaters 
en andere culturele instellingen in Nederland in de gaten! 

Freek de Jonge  

is ambassadeur van  

‘Het Gedicht’


