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Gedichtenlaboratorium
Iedereen kan dichte
n. Weet
je niet hoe je moet
beginnen?
Neem dan een kijkje
in het
Gedichtenlaborator
ium van Special
Arts. Volg de stappen
die daarin
beschreven staan en
schrijf alleen
of met hulp van je ou
ders,
begeleider of leraar
een gedicht
over wat je bezigho
udt.
Op www.gedichtenl
aboratorium.nl
vind je ook het hele
gedicht
van de poëziepaaltj
es.
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www.specialarts.nl
De Poëziebosroute is een initiatief van Special Arts in samenwerking met Sherpa
en Staatsbosbeheer. De Poëziebosroute is onderdeel van Het Andere Gedicht, een
taalstimulerend poëzieproject voor mensen met een verstandelijke beperking.
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Poëziebosroute!

Vul hier de dichtregels in

Leuk dat je meedoet aan de Poëziebosroute over
het landgoed Groeneveld in Baarn. Je gaat zo een
route van 1,3 kilometer lopen. Met de rolstoel kan
ook. Onderweg kom je 9 poëziepaaltjes tegen.
Op ieder paaltje staat een regel van een gedicht
van René Vos. Als je alle zinnen hebt verzameld, is
het gedicht compleet.

René, de dichter, heeft
een verstandelijke beperking.
Zelf kan hij niet schrijven.
Zijn begeleidster Rosa
heeft het gedicht voor hem
opgeschreven. Hij woont en
werkt bij Sherpa. Je bent vast
nieuwsgierig naar René. Verzamel
alle dichtregels en zo ontdek je waar René van
droomt…
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Hier zie je de route. Je loopt met de klok mee.
Soms zie je een een wit bordje met de tekst
Poëzieroute. Hierdoor weet je waar de route
verder gaat.

René rijdt al
heel lang paard.

Bosgroep Pijnenburg is een

Vroeger ging hij
met zijn vader
paarden kijken en
soms ook verzorgen.
René is een levensgenieter. Hij rijdt elke
donderdag op Sjonnie. En
René heeft altijd een plaatje
van een paard bij zich.
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pd
Wat doe jij o

“Wij zijn Tom en
Melvin. Wij werken bij

Sherpa HoutWerk. Wij
hebben de houtschijven
geschuurd en de
woorden gebrand. De
rondjes van de letters zijn
het moeilijkst. Het is heel
precies werk. We hebben kleine en
grote machines. Het is heel fijn om hier te
werken. Met het hout, de machines én met
je handen. Kom je een keer langs?
We werken hier vlakbij,
aan de Wakkerendijk 70
in Eemnes.”

dagbestedinglocatie op landgoed
Pijnenburg in Soest.“Naast
klussen op het landgoed,
verkopen we in december
kerstbomen en kloven we
haardhout voor de verkoop.
Dit bezorgen we in de regio,
en soms ook verder. Voor deze
poëzieroute zaagden we de
houten schijven en plaatsten
samen de paaltjes van de route.”

Verder wand
e

le
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Wandel via P
annenkoeke
nboerderij
De Wildenbu
rg, waar ook
mensen van
Sherpa werk
en, naar
Sherpa’s Wo
onwijk Eeme
ro
ord
(Zandheuvelw
eg 4, Baarn).
Op donderd
ag- en zonda
gmiddag
(13.30 - 15.3
0 uur) ben je
welkom
in De Kombu
is. Of wande
l
door
de woonwijk
, loop over h
et
Vogeltjespad
en strijk even
neer
op onze Ontm
oetingsplek,
vlak
achter het ka
ntoorgebouw
. Sherpa
heeft nog ve
el meer leuk
e bedrijven
en bedrijvigh
eid in de reg
io.
Bijvoorbeeld
activiteitence
ntrum
Kijkoor. Hier
wordt prachti
g
e kunst
gemaakt en
verkocht doo
r mensen
met een bep
erking (Eiken
la
an 4 in
Eemnes).
En… op vee
l van deze lo
caties
worden ook
gedichten ge
maakt!

De kunstwer
ken in de fold
er zijn gemaa
Sharon Rood
kt door: Robl
veld (paarden
e Saleh (bom
hoofd) en Yv
achtergrond)
en),
onne van Ka
Ontwerp: Ak
steel (kunstw
imoto, Amer
erk
sfoort

Hallo!

