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Activiteiten deze maand (klik hier)

– kaderdag federatievorming

8 t/m 10 maart - themaweekend

– schrijftolken: project in Dordrecht

23 maart

- workshop foto's bewerken

– werving nieuwe donateurs
– Nederlands gebarenkoor
– en nog meer nieuws...
KADERDAG FEDERATIEVORMING
Met een groep vertegenwoordigers van de
7 molenorganisaties zijn we op 15 februari bijna
een hele dag op speelse wijze met elkaar bezig
geweest om elkaar nog beter te leren kennen.
In een discussievorm van het lagerhuis werd
behoorlijk wat af gepraat en vooral ook daarom
heen. Dit zijn belangrijke dagen want het elkaar
leren kennen, begrijpen en respect houden
voor zowel de verschillende organisaties als
personen is van erg groot belang. Ook respect
voor alle organisaties die weer eigen
doelgroepen hebben. Deze kunnen heel groot
zijn of klein maar zij vormen vaak het bestaansrecht van de betreffende organisaties. Vele
individuele mensen herkennen zich er in en dat
alleen al geeft het zin en inhoud.

WERVING NIEUWE DONATEURS
Het bestuur heeft besloten om hier dit jaar extra
aandacht aan te gaan geven zodat we er in ons
jubileumjaar 2014 met volle kracht tegen aan
kunnen. Het is mooi om te zien dat er langzaam
maar zeker er meer plots- en laatdoven de weg
naar onze stichting weten te vinden. Mede door
onze pagina op Facebook waar nu bijna 200
mensen lid van zijn, donateurs maar zeker ook
belangstellenden. Doet u ook mee aan de
werving?

PROJECT SCHRIJFTOLKEN
In samenwerking met Tolknet, NVVS en de
NSV wordt in Dordrecht een grootschalig
project opgezet om het schrijftolken onder de
aandacht te brengen in verzorgings- en
verpleeghuizen.

Nieuwe leden zijn overigens van harte welkom.
Als u minimaal NmG 2 beheerst, plots-/laatdoof,
zeer slechthorend bent of doof geboren, bent u
van harte welkom. We communiceren in NmG
en ook de liedjes worden in NmG uitgevoerd.
Informatie vindt u hier en aanmelden kan via
voorzitter@nederlandsgebarenkoor.nl

Het Spectrum, een vooruitstrevende zorgorganisatie, is samenwerkingpartner geworden
en stelt 4 locaties plus het verpleeghuis open.
Van maart tot eind mei zullen er ongeveer
15 experimenten plaatsvinden. Variërend van
een opening van een nieuwe locatie tot
geheugentrainingsgroepen voor licht
dementeerden ouderen.
Wij houden u uiteraard op de hoogte.
website – Facebook – reageren – afmelden – aanmelden

NEDERLANDS GEBARENKOOR
Het Nederlands gebarenkoor heeft op 12 april
haar eerste optreden en wel op het congres van
Tolknet die 25 jaar bestaat. Er wordt hard
gewerkt om de puntjes op de i te zetten.

EN NOG MEER NIEUWS...
Nieuws vanuit het bestuur, om u op hoogte van
datgene waar we mee bezig is zoals de
federatie, kunt u gaan vinden onder de knop
bestuur - bestuurnieuws.
Doof, slechthorend en veilig deelnemen aan het
verkeer? Lees meer over de ontwikkelingen van
de viewradar, met dank aan Cor Toonen.
Stichting Plotsdoven, De Molen 89a, 3995 AW Houten

