NIEUWSBRIEF NR. 42 – september 2015
Inhoud
– contactdag 10 oktober
– Oog op Zorg
– oefengroepen NmG

Activiteiten deze maand (klik hier)
6 sept. - boottocht Naardermeer (al vol)
12 sept. - wandeling Maastricht,
Sint Pietersberg

– symposium eenzijdige doofheid 7 oktober

CONTACTDAG 10 OKTOBER
Deze dag is vooral bedoeld voor de partners,
familie, collega's, buren etc. van plots- en
laatdoven en natuurlijk zijn de plots- en
laatdoven zelf ook van harte uitgenodigd. Net
als vorig jaar gaan we 's morgens in kleine
(doven en horenden gescheiden) groepen
praten over wat het betekent voor de horende
omgeving om met een dove persoon te leven.
Wilt u ons laten weten over welk onderwerp u
als horende partner/familie etc. zou willen
praten? Uw reactie (o.v.v. contactdag) graag
mailen naar kantoor@stichtingplotsdoven.nl
OOG OP ZORG
Oog op Zorg is een project van het Platform
Doven, Slechthorenden en TOS (mensen met
een taalontwikkelingsstoornis). Dit platform
bestaat, naast de Stichting Plotsdoven, uit de
volgende organisaties: Dovenschap, FODOK,
FOSS, Nederlandse Dove Jongeren, SH-Jong
en de NVVS.
De website www.oogopzorg.nl biedt informatie
over zorg en begeleiding in het nieuwe
zorgstelsel. Er is veel veranderd per 1 januari
2015. Heeft u problemen met het regelen van
uw zorg of begeleiding? Of wilt u uw positieve
ervaring delen? Via het meldpunt wat u op deze
website kunt vinden, kunt u uw ervaringen,
klachten of complimenten melden.
OEFENGROEPEN NMG
De stichting wil oefengroepen NmG opstarten,
door het hele land. Daarvoor hebben we
oefengroepleiders nodig.
website–Facebook–reageren–afmelden–aanmelden

Hierbij doen wij een oproep aan:
• NmG tolken
• 4e jaars (tolk/docent) studenten die
NmG beheersen
• docenten NmG
Lijkt het je leuk om een groep te begeleiden,
stuur dan een mail naar (alleen dit adres graag)
wvanessen@stichtingplotsdoven.nl
De bedoeling is om huiskamer-bijeenkomsten
bij iemand thuis (hoeft niet perse de begeleider
te zijn) te houden met maximaal 6 personen.
Aan de hand van thema's kunnen we dan, per
keer, 2 uur NmG oefenen. Na 6 bijeenkomsten
bekijken we per groep of we er mee door gaan.
Pas als we de begeleiders rond hebben, doen
we een oproep voor aanmelding deelnemers
van de oefengroep.
SYMPOSIUM EENZIJDIGE DOOFHEID
Op 7 oktober wordt, samen met de GGMD, een
2e symposium georganiseerd in het kader van
10 jaar NCPLD. Dit symposium is in 't Hoge
Licht, Klaproos 2 te Driebergen. Tijd: 13-17 uur.
Er zijn 3 presentaties:
• vergelijkend onderzoek naar
behandelingen eenzijdige doofheid
• gevolgen en mogelijkheden
psychosociale hulpverlening
• ervaringen met eenzijdige doofheid
Meer informatie vindt u hier.
Deelname is kosteloos. Aanmelden via
t.van.der.wilt@ggmd.nl
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