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Inhoud

Activiteiten deze maand (klik hier)

– 25 jaar tolkvoorziening

9 februari

– RTL gaat ondertitelen
– schrijftolken: project in Dordrecht
– voortgang federatievorming: kaderdag

- Vlinderparadijs Papiliorama,
Havelte

23 februari

- stadswandeling door
Amsterdam

– website: informatief en goed bezocht
25 JAAR TOLKVOORZIENING
Communicatie, een bestaansvoorwaarde!
Als je doof, plots- of laatdoof, doofblind,
slechthorend of ci-gebruiker bent, is
communicatie niet vanzelfsprekend.
Gelijkwaardige communicatie is een
voorwaarde om mee te kunnen doen in de
horende maatschappij. Het inzetten van een
gebaren- of schrijftolk is hiervoor een belangrijk
hulpmiddel. Hier en op onze site kunt u meer
lezen over de activiteiten rondom dit jubileum.
PROJECT SCHRIJFTOLKEN
In samenwerking met Tolknet, NVVS en de
NSV wordt er in Dordrecht een grootschalig
project opgezet om het schrijftolken meer onder
de aandacht te brengen in verzorgingshuizen
en verpleeghuizen. Meer hierover kunt u lezen
in onze volgende nieuwsbrief.
RTL GAAT ONDERTITELEN
In het radioprogramma Lunch! op 15 januari jl.
beloofde RTL dat ze binnen enkele weken
zullen starten met ondertiteling van RTL Nieuws
en een aantal Nederlandse komedies.
Daarnaast zal RTL toewerken naar ondertiteling
van 50% van haar Nederlandstalige televisieaanbod in 2014, aldus RTL-woordvoerster Kim
Koppenol. De PvdA, VVD en de SP riepen
daartoe op. De directe aanleiding daarvoor was
een tweet van de dove Eva Westerhoff,
waarover het AD een artikel schreef en de zaak
aan het rollen bracht. Het jarenlange pleidooi
van SOAP! vindt eindelijk weerklank. Meer
informatie kunt u downloaden via onze site.
website – Facebook – reageren – afmelden – aanmelden

VOORTGANG FEDERATIEVORMING
In het kader van de voortgang van de
federatievorming wordt er een kaderdag
georganiseerd voor de 7 molenorganisaties.
Per organisatie komen 10 kaderleden (dus 70
mensen) die zich intensief bezighouden met
hun eigen organisatie of veel kennis hebben op
een bepaald gebied die een der organisaties
vertegenwoordigd, bij elkaar op 15 februari.
Doel van deze dag is om op basis van thema’s
met elkaar te praten en ideeën uit te wisselen
die dan weer in werkgroepen, die mede de
federatie voorbereiden, uitgediept kunnen
worden in een wat later stadium. Ander heel
belangrijk doel is elkaar beter leren kennen; de
overeenkomsten maar met name ook de
verschillen. Het leren kennen van en over
elkaars gevoeligheden en hier begrip voor
krijgen. Daarnaast zullen een paar projecten in
de schijnwerpers worden gezet waarmee de
afgelopen tijd door gezamenlijke inspanning
successen zijn behaald.
NIEUWE WEBSITE 1 JAAR OUD
Het is alweer een jaar geleden dat de
vernieuwde website werd gelanceerd. Hadden
we in 2011 nog 50.000 bezoekers, in 2012
waren dat er 80.000. Daar zijn we natuurlijk
heel blij mee. We doen er alles aan om de
informatie op de site actueel te houden. Er is
een vertaalknop toegevoegd en we werken
achter de schermen aan een zoekfunctie. Onze
Facebookpagina, die ook druk wordt bezocht,
zorgt regelmatig voor discussies en er wordt
uiteenlopende informatie gedeeld.
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