NIEUWSBRIEF NR. 1 – APRIL 2012
Inhoud

Activiteiten deze maand <<lees verder>>

– digitale nieuwsbrief

5 april

– website en Facebook

– Papendrecht, ontmoetingsgroep
plots-/laatdove ouderen

– blad Plotsdoof

14 april – Berlicum, kamelenmelkerij

– communicatie

22 april – Almere, inloopbijeenkomst

– deelname wetenschappelijk onderzoek

28 april – Baarn, landgoed Groeneveld

NIEUWSBRIEF
Het is een feit: de eerste digitale nieuwsbrief
van de Stichting Plotsdoven. Opnieuw is er een
belangrijk communicatiemiddel gerealiseerd.
Het doel van de nieuwsbrief, die éénmaal per
maand verschijnt (of vaker als dat wenselijk is),
is om onze donateurs, lotgenoten, vrijwilligers
en de vele belangstellenden snel en kort te
informeren.

PLOTSDOOF
Al jaren wordt u op de hoogte gehouden met
nieuws, activiteiten en achtergrondinformatie
door middel van ons blad Plotsdoof.
Mooi vormgegeven met
verdiepende artikelen over
plots-/laatdoofheid, zeer
slechthorendheid en over
personen. Alle donateurs
ontvangen het blad per
post thuis of bij de
betreffende organisatie.

WEBSITE
Op 7 januari jl. is onze vernieuwde website de
lucht ingegaan. Daar vindt u tal van
aankondigingen, alle gerelateerd aan doofheid,
laatdoofheid en zeer slechthorendheid. Over
oorzaak, gevolg en (zelf)hulpverlening, maar
ook onze vele lotgenotencontacten door het
gehele land. Daarnaast nieuwe onderwerpen
zoals cultuur, media, literatuur, verslagen
bijeenkomsten en diverse filmpjes, onder meer
van het Nederlands Gebarenkoor.

COMMUNICATIE
Het vierluik – nieuwsbrief, website, Facebook
en blad Plotsdoof – stelt een ieder in staat om
op eigen wijze deel te nemen in/aan/met de
Stichting Plotsdoven. Uw inbreng vinden wij als
bestuur zeer belangrijk evenals optimale
communicatie. U bent allen van harte welkom
om mee te discussiëren op één van de
platforms. Bij onze bijeenkomsten en
lotgenotencontacten zorgen we ervoor dat alle
communicatiemiddelen (NmG gebarentolken,
schrijftolken en/of ringleiding) goed te zien en/of
te horen zijn.

FACEBOOK
We zijn ook gestart op Facebook waar u op
een openbare groep komt. Hier kunnen we
elkaar ontmoeten, vragen stellen, nieuws
uitwisselen en vinden levendige discussies
plaats over allerlei zaken die met
plots-/laatdoven en zeer slechthorenden te
maken hebben.

PRAAT MEE – wetenschappelijk onderzoek
Voor welke obstakels en beperkingen als
gevolg van uw gehoorprobleem moet ‘de
wetenschap’ oplossingen gaan vinden? Tweede
helft april worden bijeenkomsten gehouden
voor verschillende groepen (en ouders van)
doven/slechthorenden om hierover te praten.

Website – Facebook – Reageren – Afmelden

Stichting Plotsdoven, De Molen 89a, 3995 AW Houten

<<lees verder en meld je aan>>

