NIEUWSBRIEF NR. 44 – november 2015
Inhoud
– Federatievorming: federatie Divers Doof
– Terugblik symposium eenzijdige doofheid
– Kerst Inn: 1e kerstdag van 16-21 uur

Activiteiten deze maand (klik hier)
7 nov. - wandeling Lange Duinen (± 10 km),
Amersfoort/Soest
14 nov. - workshop mozaïek, Nijmegen

– Website: hulp bij redigeren van teksten

FEDERATIEVORMING
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven
zijn na het vertrek van het Dovenschap uit het
federatievormingsproces de 3 overgebleven
organisaties (St. Plotsdoven, FODOK en Ned.
Dove Jongeren) eendrachtig verder gegaan
met het federatieproces. De laatste puntjes
moeten nog op de i gezet worden maar de
verwachting is dat de federatie vanaf 1 januari
een feit zal zijn. Wij zijn verheugd u te kunnen
melden dat er inmiddels een naam is
vastgelegd. Gedrieën vormen we dan de
federatie “Divers Doof”. De federatie is er voor
om op diverse punten samen een vuist te
kunnen maken en ook om diverse efficiencyslagen te maken. Veel zaken die we nu ieder
apart doen kunnen worden samengevoegd.
Voor de volledigheid: alle drie de organisaties
blijven hun eigen naam houden en zullen ook
hun eigen identiteit naar hun eigen doelgroep
blijven behouden en uitstralen. Voor de
toekomst hebben wij binnen de federatie de
mogelijkheid opengelaten dat Dovenschap
alsnog kan aansluiten als zij in een later
stadium weer mee kunnen en willen doen.
TERUGBLIK SYMPOSIUM
Op 7 oktober jl. was er in Driebergen een
succesvol Symposium 'eenzijdige doofheid'
welke door de NCPLD werd georganiseerd in
samenwerking met de Stichting Plotsdoven.
De zaal was afgeladen vol en het werd een
middag waarin kennis delen, netwerken,
herkenning en erkenning centraal stonden.
website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

Het verslag van het symposium vindt u hier
KERST INN - 1e KERSTDAG - 16-21 UUR
Voor de 5e keer wordt op 1e Kerstdag onze
traditionele Kerst Inn georganiseerd. Wij bieden
onze alleenstaande donateurs de gelegenheid
om samen Kerst te vieren. Ditmaal in Woerden
waar gastvrouwen Edith Swart en Oda
Harleman voor soep en hoofdmaaltijd zorgen.
De kleinere hapjes en de drankjes dienen de
deelnemers zelf (in overleg met Edith en Oda)
mee te brengen. Schrijf- en NmG-tolken zorgen
voor optimale communicatie. Er is plek voor
maximaal 12 personen, meld u snel aan
(donateurs hebben uiteraard voorrang).
info en/of opgave: Edith.swart1959@gmail.com
WEBSITE: REDIGEREN VAN TEKSTEN
Begin volgend jaar moet onze nieuwe website
opgeleverd worden. Dit houdt in dat alle content
(inhoud) van de huidige website zal moeten
worden gecontroleerd of het nog actueel is
en/of het herschreven dient te worden. Dit is
een enorme klus waarvoor wij graag hulp
krijgen van onze donateurs en
belangstellenden. Hebt u een goed gevoel voor
taal en lijkt het u leuk om ervoor te zorgen dat
wij straks een website hebben die nieuwe
(plots)doven kan helpen in hun zoektocht naar
informatie, stuur dan een mail naar:
voorzitter@stichtingplotsdoven.nl

Stichting Plotsdoven, Randhoeve 221, 3995 GA Houten

