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Inhoud

Activiteiten deze maand (klik hier)

– nieuwe donateurs

14 september:
Schiedam - rondvaart en Jenevermuseum

– landelijke contactdag op 12 oktober
– vergoeding lidmaatschap
– voorlichting over CI op 5 september
– en verder ...
NIEUWE DONATEURS – HOE?
We zien een lichte daling in ons vrij stabiele
donateursbestand, o.a. door de crisis. Door
individuele sponsoring/via de Facebookgroep
hebben nieuwe donateurs zich aangemeld. We
willen groeien naar 500 en dat zou, gezien het
aantal slechthorenden en plots-/laatdoven
moeten kunnen.
Waarom willen we dat? De stichting draagt een
groot deel bij aan verbetering van het leven van
onze doelgroep door informatie maar vooral
ook door herkenning, bevestiging en jezelf
kunnen en mogen zijn. Groeien ook nodig
omdat de geldstroom drastisch verminderd is
(60%) door minder overheidssubsidie.
Hoe doen we dat? Het bestuur vraagt uw hulp:
ideeën (alles is welkom), oplossingen en/of
mensen die zich hiervoor willen inspannen.
Reageren: info@stichtingplotsdoven.nl, per
post (adres zie onderaan) of via Facebook.
Informatie vind u ook hier op de website.
Namens het bestuur vast bedankt voor het
meedenken. We hebben elkaar nodig.
LANDELIJKE CONTACTDAG
Kasteel Staverden in Ermelo is de prachtige
locatie waar we op 12 oktober tijdens de
contactdag velen van u met uw partner, familie,
vrienden en/of collega's hopen te ontmoeten.
Binnenkort krijgen alle donateurs een brief thuis
met informatie en het aanmeldingsformulier. Dit
kunt u t.z.t. ook op de website vinden .
website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

27 t/m 30 september:
gezellig weekend in Ootmarsum
29 september:
openlucht museum Ootmarsum
VERGOEDING LIDMAATSCHAP
Bij sommige verzekeraars kunt u in aanmerking
komen voor een vergoeding van het
lidmaatschap. Meer informatie via deze link.
VOORLICHTING OVER CI
Stichting Welzijn Ouderen Papendrecht en
Stichting Plotsdoven organiseren tijdens het
ontmoetingspunt voor doven en slechthorenden
een themamiddag op 5 september om 14 uur in
Papendrecht met een voorlichting over het CI
(cochleair implantaat). Geert Vanoverschelde
(specialist bij Advanced Bionics) geeft uitleg
over hoe een CI precies werkt. Daarnaast is er
voldoende ruimte voor het stellen van vragen
over de werking en operatie en kunt u uw
vragen stellen aan ervaringsdeskundigen die
vertegenwoordigd zijn vanuit de stichting.
Toegang is gratis en een schrijftolk is aanwezig.
Vooraf opgeven wordt zeer op prijs gesteld om
teleurstelling te voorkomen. Info en opgeven via
BWI P.S., Gerbrandystraat 31 te Papendrecht,
078-6154741 of swop@swopapendrecht.nl.
EN VERDER …
- verhuist ons kantoor op 30 augustus naar
Randhoeve 221 in Houten.
- wordt achter de schermen hard gewerkt aan
de invulling van het programma voor het
jubileumjaar 2014.
- is het bijna mogelijk om u aan te melden (voor
donateurs met korting) voor het internationale
congres in hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee
op 27, 28 en 29 maart 2014.
- kunnen alle congresgangers daar met korting
overnachten. Binnenkort informatie op onze site.
Stichting Plotsdoven, Randhoeve 221 3995 GA Houten

