NIEUWSBRIEF NR. 25 – april 2014
Inhoud
– lintje voor Gerard de Vijlder
– internationaal congres is een succes
– opbrengst expositie t.b.v. Lex Scheffelfonds

Activiteiten deze maand (klik hier)
5 april - Dordrecht: bezoek en rondleiding
molen 'Kijck over den Dijk'
12 april - Geldermalsen: bloesem wandeltocht

– samenwerking zusterorganisaties
– 2 jaar nieuwsbrief
GERARD DE VIJLDER GERIDDERD
Gerard de Vijlder is tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau geslagen. Dit om al zijn
verdiensten voor onze stichting maar ook voor
de doof geboren broeders en zusters en de
slechthorenden. Veel heeft hij gedaan en
bereikt. In het Juninummer van Plotsdoof zullen
we er vast meer over lezen. Gerard, van harte.

CONGRES - EEN GROOT SUCCES
27, 28 en 29 maart stonden in het teken van
het internationale congres in Egmond aan Zee.
Wat een geweldig gebeuren was dat. Namens
alle aanwezigen bedanken wij 5 organisatoren
die hun werk - ogenschijnlijk in alle rust fantastisch hebben gedaan. Wat een trots
gevoel geeft het dat onze kleine maar o zo
sterke stichting dit allemaal kan en doet. Ook
de internationale aandacht en waardering was
groot. King I. Jordan uit de VS, het symbool
voor de dovengemeenschap maar zelf
plotsdoof geworden op zijn 21ste, sprak zeer
pakkend. Zijn aanmoediging over
samenwerking met de collega instellingen is
wellicht een extra duwtje in de rug in ons
proces van samenwerking.
website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

EXPOSITIE TIJDENS HET CONGRES
De expositie, met werken gemaakt door
donateurs van de stichting Plotsdoven en
Laatdoven en georganiseerd door Cor Toonen,
heeft 602 euro opgebracht. Daardoor kunnen er
weer lotgenoten worden geholpen die graag bij
activiteiten zijn maar dit niet kunnen bekostigen.
Ineke en Lex Scheffel, hartelijk bedankt voor
het vele werk in al die jaren om dit fonds in
stand te houden.
SAMENWERKING ZUSTERORGANISATIES
Op 24 maart zijn wij - met Dovenschap,
FODOK en Jongeren Commissie - voor de
derde keer bij elkaar geweest. In een zeer
goede sfeer wat ook wel bleek uit de keuze van
een adviseur die ons in het verder proces gaat
begeleiden. Unaniem werd zij gekozen waarbij
de argumentatie van ieder ongeveer het zelfde
was. De naam maken we de volgende keer
bekend als alles officieel in werking gaat. We
streven naar een tweefasenplan voorlopig.
Eerste fase: verkenning en verdieping ergens
eind juli. Tweede fase: eind 2014 met een go of
not go. Waarbij dan in 2015 bij doorgaan het
nodige kan worden uitgevoerd. Reeds nu
worden er zaken met elkaar besproken en op
elkaar afgestemd als zijnde een natuurlijk
proces.
NIEUWSBRIEF
Alweer 2 jaar lang ontvangen alle donateurs,
die een mailadres hebben doorgegeven, de
nieuwsbrief. Dank aan Yvonne Chu voor het
maken hiervan. We hopen op een lang
bestaan, al dan niet in combinatie met de
zusterorganisaties.
Stichting Plotsdoven, Randhoeve 221, 3995 GA Houten

