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Jippie! 20 jaar JIP!

Deze week viert het JIP haar twintig jarig bestaan, dat wordt gevierd met
een week vol feestjes. Maandag waren Ariane en Margien namens de

Zoeken naar:
Zoeken

fractie aanwezig bij het “o ciële” feestje. Bij zo’n o cieel feestje horen
toespraken. Hartverwarmend waren de woorden van wethouder Paul
Blokhuis over de werkers van het JIP en het Outreachend Team (OT). Het
20 jarig bestaan heeft een extra feestelijk tintje gekregen door de
overname van JIP & OT door Stimenz.

Nieuwsbrief

Voornaam:
voornaam

Overigens ging deze overname
niet zonder slag of stoot: vanaf
december 2013 is
GroenLinks hier intensief mee
bezig geweest omdat we ons erg
veel zorgen maakten over het
voortbestaan van het JIP. Mocht
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Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

er bij Paul een grijze haar
zichtbaar zijn: dan is het
daardoor…

Gelukkig kregen we gaandeweg steun van PvdA en D66 én

Landelijke Website

besloot uiteindelijk de hele raad dat het JIP moest blijven voortbestaan.
Klasse!
Het JIP heeft onder de vleugels van Stimenz een warme plek gevonden.

Laatste Groenlinks055 Tweets

Greet Bouman van Stimenz liet in haar toespraak ook weten blij te zijn
met de komst van het JIP & OT, omdat het mooi aansluit op de
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werkzaamheden van Stimenz. Bianca Lubbers sprak nog namens het JIP en

@groenlinks055

stak niet onder stoelen of banken heel blij te zijn met de steun van
wethouder, raad en de overname door Stimenz. Het is geweldig dat het
oude team weer compleet is!

Bijzonder was ook het moment dat Christel van Essen aan het woord
kwam over haar boek “is dit het einde?” Ze vertelde over haar strijd tegen

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE
9 uur ago

paniekaanvallen en depressies, haar opname in een psychiatrische kliniek
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en hoe ze uiteindelijk via het JIP via “wonen met kansen” haar leven weer
op de rit kreeg. Dank voor het boek, kan niet wachten om te beginnen met
lezen!
Het was jn te zien dat zoveel
mensen de weg hadden
gevonden naar het JIP en het
voelde als een warme deken!

@groenlinks055

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
24 uur ago

Mooi om te zien hoe de werkers
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van JIP & OT stonden te stralen:
én terecht! We mogen trots zijn
dat het grootste en van de enige
“JIP’s” nog in Apeldoorn is. En
dat daar kanjers werken met
zoveel ervaring en het hart op
de juiste plaats!!

@groenlinks055

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago
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Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago
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Foto’s van het feestje door Stangeart vind je hier.
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago
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