
 
De landelijke poëziewedstrijd Het Andere Gedicht 2014 is gestart! 
 
De landelijke poëziewedstrijd Het Andere Gedicht 2014 is gestart! 
Een taalstimulerende wedstrijd voor iedereen vanaf 12 jaar met een verstandelijke handicap. 
Deelnemers kunnen tot 15 juli 2014 een gedicht insturen met het thema… Plezier!  
 
Wat kunnen deelnemers winnen? 
De mooiste gedichten komen in een feestelijke dichtbundel die straks in de boekwinkel ligt. Er is een 
vakjury onder leiding van Anne Vegter, Dichter des Vaderlands. De juryleden kiezen wie de 
groepsprijzen en verrassingsprijzen gaan winnen. Tijdens een fantastisch poëziefeest met theater, 
muziek en optredens vindt de prijsuitreiking plaats. 
 
Hoe begeleid je mensen met een verstandelijke handicap bij het schrijven van gedichten? 
Speciaal voor Het Andere Gedicht  is lesmateriaal ontwikkeld. Dit lesmateriaal is gestructureerd en 
direct bruikbaar. Het wordt gratis aangereikt in de vorm van: 

 digitaal didactisch materiaal: het Gedichtenlaboratorium. Via poezie.specialarts.nl kunt u met 
een handige webapp in tien eenvoudige stappen een gedicht maken. De webapp biedt 
daarnaast uitgebreide uitleg over de werkwijze voor begeleiders en leerkrachten. 

 een basisworkshop van één dag door ervaringsdeskundigen. Hierna weet u hoe u de taal van 
deelnemers op een speelse laagdrempelige wijze versterkt door middel van poëzie.  

 een verdiepingsworkshop van één dag door ervaringsdeskundigen. Tijdens deze dag staan 
eigen ervaringen centraal en is er uitgebreide aandacht voor hoe taalvorming 
geïmplementeerd kan worden. 

 
Waarom poëzie? 
Deelnemers stellen zichzelf open en leren zich op een laagdrempelige wijze en een passend niveau 
verbaal te uiten. Leren dichten is groeien en dat voelt goed. Bij het schrijven van gedichten gaat het 
niet alleen om de schoonheid van de tekst. Het gaat om de ontwikkeling die de deelnemer 
doormaakt door het creëren van teksten waar hij trots op is.  
Wie talig sterk staat, is een onafhankelijker en zelfverzekerder mens. 
 
 
Meer informatie: www.specialarts.nl/poezie 

Gedichtenlaboratorium: poezie.specialarts.nl  

 
Het Andere Gedicht 2014 wordt georganiseerd door Special Arts in samenwerking met Het Poëziepaleis en 
wordt mede mogelijk gemaakt door SNS REAAL Fonds, VSBfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds 
verstandelijk gehandicapten, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Stichting Dijkverzwaring , Stichting SPZ, Prins 
Bernhard Cultuurfonds, NSGK, Ridderlijke Duitsche Orde, Stichting Woudsend Anno 1816, Stichting Elise 
Mathilde Fonds, Stichting De Boom, Sociaal Cultureel Fonds van De Amersfoortse Verzekeringen. 
 
Stichting Special Arts Nederland stimuleert dat alle mensen met een handicap aan kunst kunnen doen en hun 
talenten daarvoor ontwikkelen. 
 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
 
Informatie over de poëziewedstrijd, workshops en webapp vindt u in de kleurrijke informatieposter. 
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:  
Tine Veldhuizen, 033 4328033, t.veldhuizen@specialarts.nl 
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