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Inhoud

Activiteiten deze maand (klik hier)

– themaweekend: 11, 12 en 13 maart 2016

13 december - bowlen en Chinees eten

– NmG oefengroepen
– NPO: ondertiteling programma's verbeteren
– nieuwsbrief: vacature

THEMAWEEKEND
Het themaweekend zal worden gehouden op
11, 12 en 13 maart 2016 op een mooie locatie
in Someren, Noord-Brabant. Meer informatie
krijgt u t.z.t. via de bekende kanalen: website,
nieuwsbrief en Facebook.
NMG OEFENGROEPEN
De Stichting Plotsdoven streeft er naar om het
gebruik van Nederlands met Gebaren (NmG)
onder haar achterban te stimuleren en
intensiever te gebruiken. Veel plots- en laatdoven hebben daarvoor reeds de basismodules
NmG gevolgd. Er is op dit moment een enorme
behoefte om de opgedane kennis te onderhouden en daar waar gewenst uit te breiden.
Hiertoe start op initiatief van Wil van Essen op
1 januari 2016 het ‘Huiskamerproject NmG’.
Plots- en laatdoven, NmG docenten en tolken
werken in dit project gezamenlijk op een
laagdrempelig maar professioneel niveau
samen aan het verbeteren van de vaardigheid
in NmG.

Hoe meer aanmeldingen vanuit alle regio's, hoe
groter de kans dat er in jouw regio ook
daadwerkelijk een groepje met een
begeleidende docent of tolk kan worden
opgezet.
NPO: ONDERTITELING VERBETEREN
NPO (Nederlandse Publieke Omroep) gaat een
klankbord in het leven roepen om de
ondertiteling van programma's te verbeteren.
Reeds 95% van de programma's van NPO 1, 2
en 3 word al ondertiteld. NPO heeft het streven
om op 100% te komen. Tevens wil men de
kwaliteit verbeteren. Daarom wil men een
klankbordgroep, die bestaat uit personen van
alle doelgroepen die van de ondertiteling
gebruik maken. Door de belangenorganisaties
zullen mensen op persoonlijke titel gevraagd
worden om aan deze klankbord groep deel te
nemen. De Stichting Plotsdoven en Divers Doof
(federatie in oprichting) juichen deze
ontwikkeling toe. Ongetwijfeld leest u begin
volgend jaar meer over dit initiatief.

Er zijn twee voorwaarden om mee te doen:
1. Minimaal module 1 van de NmG-cursus te
hebben gevolgd.
2. Donateur zijn of worden van de Stichting
Het donateurschap kost minimaal 25 euro per
jaar (35 voor een gezin) dus voor dat bedrag
ben je én donateur én kun je gratis meedoen
met de oefengroep. Wil je dus graag je NmGvaardigheid opfrissen, bijspijkeren én uitbreiden
aarzel dan niet en geef je via e-mail op bij
wvanessen@stichtingplotsdoven.nl

NIEUWSBRIEF: VACATURE
Na bijna 4 jaar is met het maken van deze 45e
nieuwsbrief voor mij (Yvonne Chu) het moment
aangebroken om het stokje door te geven. Dus:
wie heeft zin om maandelijks de nieuwsbrief te
maken? De kopij wordt door het bestuur
aangeleverd, het gaat om het 'in elkaar zetten'
van de nieuwsbrief.

website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

Stichting Plotsdoven, Randhoeve 221, 3995 GA Houten

Voor informatie en reacties graag mailen naar
kantoor@stichtingplotsdoven.nl

