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Cliënten en begeleiders Cordaan naar Artis in Amsterdam 
Noord-Holland sluit aan bij Prokkelweek 2016  

 
Op vrijdag 10 juni bezoeken een vijftiental cliënten, hun begeleiders en vrijwilligers 

van Nuon dierenpark Artis in Amsterdam. Natura Artis Magistra stamt uit 1838 en is de 

oudste en meest beroemdste dierentuin van Nederland. 

Een groot aantal dieren, zowel inheemse als exotische passeren deze dag de revue.  

Wat spreekt nu meer tot de verbeelding dan de dierenwereld? En wat verbindt nu meer 

dan je samen verbazen over de grootte van een giraffe of de capriolen van de apen? 

Deze activiteit is een samenwerking tussen Nuon en Cordaan en vindt plaats in het 

kader van de Prokkelweek. Een week waarin ontmoetingen tussen mensen met en 

zonder verstandelijke beperking centraal staan. 

Nuon en de Prokkelweek 

Medewerkers van Nuon laten zich inspireren door de Prokkelweek en zoeken de verbinding 

met mensen met een beperking. De energieleverancier heeft zich aan meerdere activiteiten 

in de Prokkelweek verbonden, wat meerdere ontmoetingen tussen medewerkers van Nuon 

en mensen met een beperking oplevert.  

Door mee te doen aan deze verschillende activiteiten leren medewerkers van Nuon de 

mogelijkheden van mensen met een beperking kennen en zeker zo belangrijk, maken ze 

kennis met hun kwaliteiten. Dat is ook wat Nuon verder wil uitdragen en stimuleren. 

Datum: vrijdag 10 juni 2016 

Adres: Natura Artis Magistra, Plantage Kerklaan 38-40, 1018 CZ Amsterdam 

In de provincie Noord-Holland vinden tijdens de Prokkelweek zo’n 25 activiteiten plaats. Een 

overzicht van alle activiteiten staat op www.prokkel.nl  

Prokkelweek  

Van maandag 6 tot en met zaterdag 11 juni is het Nationale Prokkelweek. In deze week 

ontmoeten mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar tijdens prikkelende 

ontmoetingen. Duizenden mensen met een verstandelijke beperking lopen een dag stage in 

het bedrijfsleven of bij de overheid. Ook op scholen, in wijken, buurten en bij verenigingen 

komen mensen met en zonder beperking samen. Om met elkaar te sporten, te zingen, te 

koken, te eten of een les te volgen. Samen iets doen en zo elkaar beter leren kennen, dat is 

waar het in de Prokkelweek om draait! 

Prokkel 

De Prokkel organisatie wil aandacht vragen voor de integratie en participatie van mensen 

met een verstandelijke beperking. Eén week per jaar als voorbeeld en inspiratie voor de rest 

van het jaar. Steeds meer mensen en organisaties gebruiken de Prokkelweek dan ook als 

laagdrempelig instrument voor inclusie. De samenleving is van ons allemaal; Prokkelen 

draagt daar haar steentje aan bij. 

  

http://www.prokkel.nl/


 

 

 

Grondleggers 

Het Fonds Verstandelijk gehandicapten, LFB, MEE, Sien, ’s Heerenloo, SPZ, VGN en 

Gehandicaptensport Nederland staan samen aan de wieg van de Prokkelweek. In 2007 

organiseerden zij de eerste ‘Verstandelijk gehandicapten 2daagse’. Inmiddels is het initiatief 

van een 2daagse uitgegroeid naar een Prokkelweek vol prikkelende, verrassende en 

hartverwarmende ontmoetingen.  

Financieel ondersteund door bedrijven zoals Coöperatie DELA, Coöperatie VGZ en NUON. 


