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Activiteiten deze maand (klik hier)

– samenwerking molenorganisaties

7 juni – ontmoeting plots- en laatdove ouderen

– Stichting op zoek naar nieuwe notulist

in Papendrecht

– AnnieS: problemen teksttelefonie

16 juni – bezoek Giethoorn

– CG-Raad: toegankelijkheid openbaar vervoer

30 juni – haven IJmuiden

SAMENWERKING MOLENORGANISATIES
In de nieuwsbrief van mei heeft u al iets kunnen
lezen over de samenwerking van de
molenorganisaties. De samenwerking komt
onder meer tot uiting in de aanpak naar de
inzet van vouchers. Vanuit VWS heeft elke
PGO-organisatie een voucher (een bon)
gekregen ter waarde van 18.000 euro. Er
moeten minimaal 7 organisaties samenwerken
aan een doelstelling die voor alle deelnemers
van belang zijn. Met deze positieve druk hoopt
het ministerie dat de samenwerking in PGO
land verder toeneemt. De molenorganisaties
gaan proberen aantal projecten te
verwezenlijken die er op gericht zijn alle
donateurs en leden zelfstandiger in de
maatschappij te kunnen laten functioneren met
zo min mogelijk drempels. Drempels die veelal
door de goed horenden worden gelegd, maar
waar wij zelf bij zijn om deze weer op te ruimen.

PROBLEMEN TEKSTTELEFONIE ANNIES

OP ZOEK NAAR NIEUWE NOTULIST
Onze notuliste, Rianne Ammerlaan, zal op de
bestuursvergadering van juni voor het laatst
notuleren. We bedanken haar voor haar inzet.
Komt u haar opvolgen?

Voor reacties en informatie graag even mailen.
website – Facebook – reageren – afmelden – aanmelden

Het teksttelefonie-systeem van AnnieS is
getroffen door problemen. Hierdoor is het voor
dove en slechthorende mensen met een
AnnieS-abonnement niet meer mogelijk om via
mobiel en internet te tekstbellen. Omdat ook
112 niet meer bereikbaar is via het mobiele
teksttelefonie-systeem, kunnen er (letterlijk)
levensgevaarlijke situaties ontstaan. De
gezamenlijke organisaties van doven en
slechthorenden, verenigd in Signaal, maken
zich ernstig zorgen: de overheid moet snel een
structurele oplossing (‘Total Conversation’)
invoeren en ondertussen goede
noodmaatregelen treffen. <lees verder>
TOEGANKELIJKHEID OPENBAAR
VERVOER
De CG-Raad voert al
lange tijd lobby om de
Wet gelijke behandeling
van chronisch zieken en
gehandicapten ook te
laten gelden voor het
openbaar vervoer.
Vanaf 9 mei mei jl. geldt die wet. <lees verder>
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