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Inhoud

Activiteiten deze maand (klik hier)

– innovatieve ontwikkelingen

9 dec. – traditionele jaarafsluiting met bowlen

- spraakzien (videobril)
- spraaklezer

Chinees eten in Nijmegen/Beuningen
25 dec. – kerst-inn (is al vol)

– intentieverklaring federatie

INNOVATIEVE ONTWIKKELINGEN
Er zijn twee ontwikkelingen gaande die van
belang zijn voor zowel de plots-/laatdoven als
de zeer slechthorenden: spraakzien met behulp
van een videobril en de spraaklezer. Beide
systemen hebben zo hun voordelen en lijken
vooralsnog niet concurrerend.
SPRAAKZIEN
Wij zijn hier nauw bij betrokken namens de
Molenorganisaties. Onze oproep voor de pilot,
om aan testen mee te doen, heeft de nodige
aanmeldingen opgeleverd en meerdere plotsen laatdoven werkten/werken mee.
Er worden vragen gesteld die via de bril in
heldere tekst geprojecteerd wordt op een paar
meter afstand van de ogen. Nu nog op een
donkere achtergrond, maar in de toekomst
gewoon in de lucht. De tekst heeft een kleine
vertraging, te vergelijken met een gemiddelde
schrijftolk. De spreker moet zich hier dus op
instellen. Wat het extra makkelijk maakt, is de
mobiliteit. Je kan het overal gebruiken en hebt
geen zware computers nodig. Een goede
telefoon als basis is voldoende.
Alles is nog in een experimentele fase en de
resultaten van de testen voor het spraak- en
leesgedeelte worden nu via de pilot verder
ontwikkeld.
Meer informatie stond in het septembernummer
van Plotsdoof op pagina 18 en komt tevens in
het voorjaarsnummer.
website – Facebook – reageren – afmelden – aanmelden

SPRAAKLEZER
Samen met Dovenschap hebben wij een
demonstratie gehad over de spraaklezer. Zie
ook onze publicaties in Plotsdoof van juni 2012
onder deze kop: 'van Liplezer naar LipRead'.
De spreker praat rustig in Algemeen Beschaafd
Nederlands in een heel goede microfoon en
het gesprokene verschijnt op het scherm van
de laptop of via de beamer. Daarnaast kan je
ermee communiceren via Skype.
De spraaklezer is minder mobiel dan de
videobril maar je kunt wel veel meer tekst zien
en nog even nalezen. Ook de gesprekspartner
kan zien wat er op het beeld verschijnt en de
tekst zo nodig corrigeren en/of aanvullen.
De spraaklezer is inmiddels te koop en men is
er mee bezig om het via de verzekeraar te laten
vergoeden. Meer informatie: www.yourincal.nl

MOLENORGANISATIES - EEN FEDERATIE
De Molenorganisaties zijn voornemens om nog
dit jaar een intentieverklaring te tekenen om te
komen tot een federatie. In het projectplan gaan
we ervan uit dat er op 1 juli 2013 een federatie
is. De Stichting Plotsdoven zal er naar streven
om dit ook haalbaar te maken waarbij niet de
tijdsdruk, maar kwaliteit de leidraad is. Hierbij
geldt dat de eigen identiteit gewaarborgd blijft.
Meer informatie vindt u in december in ons blad
Plotsdoof.
Stichting Plotsdoven, De Molen 89a, 3995 AW Houten

