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Activiteiten deze maand (klik hier)

– toevoeging naam Stichting Plotsdoven (2014) 12 mei – landelijke ontmoetingsdag Soesterberg
– vrijwilligersdag 9 juni
– fonetisch woordenboek

aanmelden voor 1 mei
18 mei – bezoek kasteel Amerongen

– samenwerking molenorganisaties

NAAM STICHTING PLOTSDOVEN
Het bestuur heeft in de vergadering van 19 april
besloten tot de toevoeging 'laatdoven' aan de
naam van de stichting. Een toevoeging die op
dit moment de lading beter dekt, aangezien wij
er voor zowel plots- als laatdoven zijn. Met of
zonder CI, dat maakt niet uit. Het nu invoeren
van de toevoeging is van belang voor ons
jubileumjaar en alle activiteiten (denk ook aan
drukwerk etc.) daar omheen. Een ontwerp
wordt gemaakt. Voor het jubileumjaar kunnen
we een nieuwe naam presenteren als startpunt
voor de komende 25 jaar.
Voorlopig wordt het Stichting Plotsdoven met
daar aan toegevoegd 'ook voor laatdoven'.
In folders en op de site zal steeds vermeld
worden dat we er ook voor zeer slechthorenden
en alle CI-dragers zijn.
VRIJWILLIGERSDAG
Alle vrijwilligers hebben reeds een uitnodiging
gehad. Bent u vrijwilliger en hebt u zich nog niet
aangemeld, dan graag snel hier aanmelden.
Deze mensen zetten we graag in het zonnetje.
Zonder vrijwilligers geen Stichting Plotsdoven
wij zijn voor 99,5% allemaal vrijwilliger. Alleen
Ria, kantoormedewerkster, wordt voor 10 uur
betaald. Dus wat extra aandacht mag wel.
Naast het doen van leuke dingen zal de
ochtend worden gebruikt om gezamenlijk te
discussiëren over de samenwerking in de
toekomst met de molenorganisaties.

FONETISCH WOORDENBOEK
Al in 1977 was er in de Dovengemeenschap
behoefte aan het fonetisch 'vertalen' van
moeilijke woorden. Vaak zijn dit Engelse of
Franse leenwoorden. Cor Toonen (sinds 23 jaar
technisch adviseur van de Stichting Plotsdoven)
pakte deze vraag op, begon met het
ontwikkelen van zo'n woordenboek en zocht
contact met logopedische specialisten.
Op 10 april 2012 is het fonetisch woordenboek
online gegaan. Het is de bedoeling,
dat het woordenboek een levend
document blijft. Als u een woord
tegenkomt, waarvan de uitspraak
moeilijk is en dit woord nog niet in
ons fonetisch woordenboek vermeld
staat, stuur even e-mail.
SAMENWERKING MOLENORGANISATIES
De molenorganisaties (de 7 organisaties die
zich ieder op hun eigen gebied bezighouden
van slechthorendheid tot en met doofheid) zijn
stevig op weg naar nog meer samenwerking.
Deze organisaties hadden al uitgesproken nog
meer te willen samenwerken en het is dan ook
gelukt om alle 7 dezelfde kant op te willen gaan
kijken. Wij gaan met elkaar proberen een aantal
projecten te verwezenlijken die er op gericht
zijn alle donateurs en leden met zo min
mogelijk drempels zelfstandiger in de
maatschappij te kunnen laten functioneren.
Meer hierover in de volgende nieuwsbrief en
ons blad Plotsdoof van juni 2012.
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