NIEUWSBRIEF NR. 43 – oktober 2015
Inhoud

Activiteiten deze maand (klik hier)

– Federatievorming

2-5 oktober - gezellige weekend

– Contactdag 10 oktober met als thema:

10 oktober - contactdag

aandacht voor elkaar, doof en horend

FEDERATIEVORMING
Nederlandse Dove Jongeren (NDJ), St. Plotsen Laatdoven en FODOK werken verder aan
federatievorming.
Het bestuur van Dovenschap heeft op 24
september helaas laten weten niet verder te
kunnen gaan met de federatievorming waar al
geruime tijd aan gewerkt wordt. Dovenschap
schrijft er in een bericht van 25 september 2015
op hun Facebookpagina o.a. het volgende over:
“(…) Hoewel Dovenschap het belangrijk vindt
dat er een federatie komt, gaat het op dit
moment niet goed met Dovenschap. Blijft
Dovenschap nu toch betrokken, dat zou geen
garantie bieden voor de toekomst, als in juni
2016 het huidige bestuur opstapt. We hebben
namelijk al gezegd dat we niet door zullen
gaan, als het zo doorgaat. Als Dovenschap
ophoudt te bestaan, zou dat nadelige gevolgen
kunnen hebben voor de federatie. Daarom
hebben we gezegd dat het beter is dat de
federatie doorgaat zonder ons.
We vinden het erg jammer dat we dit besluit
moesten nemen, ondanks onze wil om gewoon
door te gaan. Maar met de energie die we nu
(niet) hebben, lukt het met ons drieën niet. We
proberen lopende projecten zoals erkenning
van het VN-verdrag en de Nederlandse
Gebarentaal, herziening van de
tolkenvoorziening en het rapport over
asielzoekers af te maken. (…)”
website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

31 oktober - glasfabriek Leerdam

NDJ, St. Plots- en Laatdoven en FODOK
betreuren de beslissing maar begrijpen dat de
bestuursleden van Dovenschap deze keuze
hebben moeten maken. Gedrieën werken zij
verder aan de totstandkoming van de federatie.
De mogelijkheid zal opengehouden worden dat
Dovenschap op een later moment nog kan
aansluiten.

CONTACTDAG 10 OKTOBER
Deze dag is bedoeld voor partners, familie,
vrienden, buren, collega’s van plots-en
laatdoven/slechthorenden en overige
belangstellenden. Uiteraard bent u, als
plots-/laatdove en/of slechthorende, ook van
harte welkom als u alleen wilt komen.
Waar: Auris Fortaal, (voormalig Bertha
Mullerschool), Santa Cruzdreef 30, 3563 VJ
Utrecht. Vanaf 9.30 uur bent u welkom.
U kunt zich nog opgeven via onze website door
hier te klikken. Daar vindt u ook het programma.

Stichting Plotsdoven, Randhoeve 221, 3995 GA Houten

