NIEUWSBRIEF NR. 7 – OKTOBER 2012
Inhoud

Activiteiten deze maand (klik hier)

– videobril: proefpersonen voor onderzoek

13 oktober – contactdag in Driebergen met
partners, familie en vrienden

– vertrek bureaumedewerkster
– contactdag in Houten
– jaarvergadering/beleidsdag in Driebergen

27 oktober – wandeling Warnsborn (van Arnhem
naar Oosterbeek)

– en verder
PROEFPERSONEN VOOR DE VIDEOBRIL
In de vorige nieuwsbrief maakten we al melding
van het feit dat de Stichting Plotsdoven gaat
samenwerken met Oorzaak en de Universiteit
van Leiden om de praktische uitwerking van
een videobril te onderzoeken. Gesproken
woord life omzetten in tekst en als ondertiteling
lezen met behulp van een videobril. Dat is in
het kort waar het bij SpraakZien om draait.
SpraakZien is een hulpmiddel voor mensen met
een aanzienlijk gehoorverlies zoals plotsdoven
en zeer slechthorenden. Het specifieke
voordeel van SpraakZien is dat het toepasbaar
is waar gangbare audiologische oplossingen –
zoals een implantaat – niet meer mogelijk zijn.
Ook zijn er geen medische ingrepen nodig.
Wij zoeken voor dit onderzoek proefpersonen.
Voor het vooronderzoek zijn 5 mensen nodig en
voor het definitieve onderzoek 30 mensen.
Meer informatie vindt u in ons blad Plotsdoof
van september en bij Oproep SpraakZien
op onze website. Aanmelden kan via
spraakzien.proefpersonen@upcmail.nl
VERTREK BUREAUMEDEWERKSTER
Ria van Dam gaat ons per 1 november verlaten
en we willen haar vanaf deze plaats hartelijk
bedanken voor haar inzet.

website – Facebook – reageren – afmelden – aanmelden

CONTACTDAG 13 OKTOBER
U bent samen met partners, familie, vrienden,
collega's etc. van harte welkom en kunt zich tot
1 oktober hier aanmelden. Meer informatie
vindt u hier.
JAARVERGADERING 10 NOVEMBER
Naast het jaarverslag en de financiën zullen we
ook aandacht besteden aan de Steunpunten
die een belangrijke rol vervullen met betrekking
tot de activiteiten. We willen van uw aanwezige
kennis gebruik maken en praten over het nut,
de waarde en uitbreiding van de Steunpunten.

Meer informatie vindt u alvast hier.
EN VERDER...
De minimum donateursbijdrage moet met
ingang van 1 januari 2013 € 25,= gaan
bedragen in verband met verplichtingen van de
stichting naar de subsidieverstrekker toe.
Kent u het Lex Scheffel Fonds? Dat biedt
financiële ondersteuning aan plots- en laatdoven als deelname aan activiteiten van de
Steunpunten, het themaweekend, de landelijke
ontmoetingsdag etc. een financieel probleem is.
Meer informatie vindt u hier.
Stichting Plotsdoven, De Molen 89a, 3995 AW Houten

