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Bundel
Eind 2018 heb ik de bekende bundel met alle GIMP cursussen bijgewerkt. Het bevat er
nu 38 en het heeft bijna 200 pagina's. Met de inhoudsopgave en de lijst met de
download links is het een heel praktisch boekwerk. Deze bundel is gemaakt om je te
helpen! Hij is voor iedereen kosteloos te downloaden, net als alle andere open source software waar
GIMP toe behoort.

Link
Om te beginnen is hier de link
(https://handleiding.helpmij.nl/handleiding/?mid=1159) om de
bundel te downloaden . Daarnaast is de lijst met download links
ook afzonderlijk op te halen
(https://handleiding.helpmij.nl/handleiding/?mid=1160). Heb je
de bundel geprint dan is deze lijst handig om de oefenbestanden
te downloaden via knippen en plakken.
Jubileum
Elke maand komt er weer een cursus bij. In dit nummer is dat
cursus 42. Toen we de 40 publiceerden begonnen onze
redactieleden over een jubileum. Nou nee. Dat bereiken we eind van dit jaar als de bundel bijgewerkt
wordt tot 50 stuks.
Printen
We hebben dit keer de bundel laten printen. Dan kosten ze € 28 in kleur en met mooie harde omslag
plus € 6,95 verzendkosten. Onze penningmeester was onder de indruk en zei: "Dat is een heel boek
wat je krijgt voor dit bedrag"! Bestellen kan via een mail naar penningmeester@helpmij.nl.

De bundel met GIMP nummer 10 open. De glamour touchup met de
waterpolobal uit 2008 van ons gouden damesteam. Weet je nog?
Dank
Dank aan de Helpmij organisatie! Want het schrijfwerk doe ik samen met de andere redactieleden,
maar alleen met de hulp van de Helpmij vrijwilligers wordt van elke cursus een handleiding gemaakt.
Die handleidingen bundel ik en maak er een inhoudsopgave en een lijst met de download links van
alle bestanden op de Helpmij server bij.
Alle gebruikte software is open source, net als GIMP. Het is vrijwilligerswerk. Met liefde gemaakt, net
als GIMP!
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