
t-shirts en buttons
'Het Gedicht' heeft nog enkele buttons, cd's en t- shirts over. Wees er dus snel bij en stuur 
een e-mail naar info@hetgedicht.nl. 

tot slot 
Dit is de laatste nieuwsbrief van het project 2004 - 2005.  
De projectorganisatoren Judith Kuneken en Krista Heijster, 
nemen eind augustus afscheid. 
 
Het Werkboek Taalvorming en cd-rom worden tijdens een 
werkconferentie in oktober 2005 gepresenteerd.  
Hierover volgt meer informatie in augustus 2005. 
 
Houd de website www.hetgedicht.nl in de gaten voor nieuwe 
ontwikkelingen!

 

Met liefde, 
Stichting AGO
T.a.v. ‘Het Gedicht’
Postbus 39
1110 AA Diemen

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

 

Bijzondere dank gaat uit naar de fondsen zonder wie het 
project niet mogelijk was geworden:

De Nederlandse Stichting voor het 
Gehandicapte Kind (NSGK),  
het VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Fonds 
Verstandelijk Gehandicapten en Kunstenaars&CO. 
 
Prijzen voor het poëziegala zijn beschikbaar gesteld door: ABN AMRO, Transavia.com, Hotel Golden Tulip, 
Centerparcs, Hotel Karel V, Land van Ooit, Bilderberg Hotels, Ahoy Rotterdam, Fijnhout Drukkerij, Okee Krant en 
Bloemenboutique Nicole. 

 

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

www.hetgedicht.nl
Gedichtenwedstrijd, poëziegala en workshops ‘Gedichten Maken’ 

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

juli

1e Prijs 
De begrafenis van tante van 

Overijssel

Veel volk. 
De kerk staat vol 

Handtassen van de tantes. 

Ze kwamen 
Voor de begrafenis 

Van de tante van Overijssel. 

Tijdens de mis 
Trokken de tantes 
Hun handtas open 

En haalden er hun zakdoek uit. 

Om te wenen. 

Daarna staken ze de zakdoek 
Terug in hun handtas. 

Dan gingen ze 
Naar het kerkhof 

Met de kist. 

Allemaal namen ze 
Hun handtas weer mee.

 Christa Pollet



werkboek taalvorming en cd-rom
In oktober 2005 verschijnt het Werkboek Taalvorming, inclusief cd-rom. Het Werkboek biedt 
antwoord op allerlei vragen. Hoe maak je een gedicht? Wat is de meerwaarde van taalvor-
ming? Hoe kan het naast andere creatieve disciplines een structurele plaats krijgen binnen 
instellingen?  De cd-rom is een praktische handleiding die begeleiders ondersteund bij het 
maken van gedichten binnen instellingen. Het boek is in oktober te bestellen bij de boekhandel 
of uitgeverij De Stiel (www.de-stiel.demon.nl). 
Het boek en de cd worden in oktober tijdens een werkconferentie gepresenteerd.  
Hierover volgt meer informatie in augustus 2005.  

zelf aan de slag
Naar aanleiding van 'Het Gedicht' zijn ruim 25 instel- lin-
gen reeds actief bezig met het maken van gedich- ten. 
Daarnaast ontvangt 'Het Gedicht' diverse berichten over 
poëtische experimenten bij instellingen. Zo hebben dich- ters van 
De Daalse Hoek uit Maarssen na deelname aan de lan- delijke 
Gedichtendag in de bibliotheek van Utrecht diverse nieuwe 
optredens geboekt. Daarnaast zijn dichters van de Stichting ORO uit Helmond door workshops 
‘Gedichten Maken’ en het gala geïnspireerd. Zij gaan een poëtische wandelroute organiseren in 
de bosrijke omgeving van Deurne. Maar ook Vizier uit Gennep is bezig met een lokaal gedich-
tenproject waar deelnemers levensverhalen, biografieën en gedichten schrijven. Daarnaast 
hebben veel instellingen diverse gedichtenbundels uitgebracht. De ene ontwikkelt een bundel 
met gedichten over de kerst, de andere publiceert maandelijks een bundel. Sommige dichters 
maken zelfs persoonlijke dagboeken!

workshops
Uit onderzoek blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking door het schrijven van 
gedichten beter leren communiceren. In de periode oktober 2004 tot en met januari 2005 
werden ruim vijftig workshops gegeven. In het onderzoek geeft ruim 82 procent van de bege-
leiders aan geïnspireerd te zijn om zelf aan de slag te gaan met het maken van gedichten. 
Daarnaast geeft 98 procent van de dichters aan na de workshops zelfvertrouwen te hebben en 
trots te zijn op hun gedicht.  

 
Vanwege het grote enthousiasme van de instellingen blijft 'Het 
Gedicht' instellingen een passend lesaanbod leveren. Surf naar 
www.hetgedicht.nl en lees meer!

 
 

WWW.hetgEdicht.nl

Poëziegala zet vredenburg op stelten
Het was een komen en gaan van dichters tijdens het poëziegala op 26 mei 2005 in 
Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht. Meer dan duizend dichters kwamen vanuit alle delen 
van Nederland en België. Het gala stond in het teken van het thema 'Met Liefde' en gloeide 
van liedjes, gedichten, bloemen knipperende hartjes en lampen, 
noem maar op! Al vanaf het prille begin zong iedereen hevig mee met 
zangers en artiesten. Presentator Jochem van Gelder bracht de zaal 
'Met Liefde' in extase.
 
Bij de bekendmaking van de winnaars trilde de zaal van spanning. 

Vooral De Regenboog uit Kuurne (België) 
viel in de prijzen. Juryvoorzitter Cees van 
der Pluijm sprak van 'pure en inspirerende poëzie'.  

 
Ambassadeur Freek de Jonge reikte de eerste gedichtenbun-
del 'Blijf nog even' aan de Dichter des Vaderlands Driek van 

Wissen uit. Auteurs van de bundel werden in het zonnetje 
gezet met de verfilming van hun gedichten. Op het doek 
van het podium verschenen kleurrijke films met gedichten 
over liefde, vriendschap en familie. Daarnaast nam dichter 
Kaveh Milajerdi de cd-single 'Moeder' in ontvangst. Vol passie en 
hartstocht bezongen Lenette van Dongen en Frans Ehlhart 
zijn gedicht over moederliefde. Surf naar hetgedicht.nl om 
foto's van het gala te bekijken! 

Diverse bekende artiesten en dichters hebben tijdens het gala live opgetreden zoals ambas-
sadeur Freek de Jonge, Antonie Kamerling, Mathilde Santing, Liesbeth List,  
Lenette van Dongen en de Dichter des Vaderlands Driek van Wissen.
 

prijswinnaars 2005
1e prijs - De begrafenis van tante van Overijssel - Christa Pollet
2e prijs - Zee - Hilde Tyncke
3e prijs - Een blauwe biefstuk - Roderick Prins
4e prijs - Arnaud heeft hemel en aarde geschapen - Arnaud Rogard
5e prijs - Enige dochter - Evy Uyttenhove
Groepsprijs - VZW De Regenboog uit Kuurne, België
 

’het gedicht’ volop in het nieuws
Diverse cameraploegen en verslaggevers richtten de camera's op 
het gala. Presentator Gerard Arninkhof leidde het NOS Journaal zelfs in met een voor-
dracht van een gedicht uit de bundel 'Blijf nog Even'! Daarnaast volgde 2Vandaag de derde 
prijswinnaar Roderick Prins vanaf zijn schrijfbureau naar het gala. Het ging van Hart van 
Nederland (SBS6) tot het Algemeen Dagblad! Maar ook regionale media zoals omroep 
Utrecht registreerden het gala. 

Boomerangkaart

Blijf nog even

Als je weggaat 
moet ik huilen 

blijf, dat is leuker 
niet zo 
alleen.

 
Julia Pijnenburg


