
 

  

 

Wat is het afgelopen jaar snel gegaan. Met deze (negende) 

nieuwsbrief zitten we al bijna op het einde van het jaar. 

Hopelijk is het voor jou een gezond & succesvol jaar geweest 

en ga je er volgend jaar weer net zo'n mooi jaar van maken! 

De redactie wenst dan ook alle lezers een gezellige en veilige 

jaarwisseling toe en wensen je ook in 2018 weer alle goeds en een goede gezondheid toe. 

 Toch kan het je het afgelopen jaar wat tegengezeten hebben, bijvoorbeeld het kwijtraken van 

je baan. Lees dan hieronder meer over de 'Slakkenhuis' sollicitatie service. 

Maar eerst willen we een heel leuke actie bekend maken! 

Challenge 2018 

Wellicht heb je er al eerder over gehoord, maar er is een GebarenChallenge 2018. In de vorige 

nieuwsbrief heb je kennis kunnen maken met Bianca van der Horst (Sinterklaas) De redactie 

vond dit zo leuk opgezet, dat wij contact opgenomen hebben met Bianca van der Horst. 

Na een uitleg over de GebarenChallenge hebben wij besloten 10 tickets af te nemen en deze 

onder de lezers van deze nieuwsbrief 'weg te geven'. We bieden je de mogelijkheid om een 

heel jaar mee te doen aan deze challenge. Maar daar willen wij wel wat voor terug :-) 

Wij zoeken 10 kandidaten die deze cursus willen volgen. Een kandidaat dient vervolgens een 

heel klein item te schrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief van Slakkenhuis rondom de 

challenge die hij/zij een maand heeft gevolgd. Denk hierbij aan 6 tot 8 regels. Geheel vrij in te 

vullen, maar het moet wel leuk zijn voor de overige lezers om te lezen... Iedereen heeft hier dan 

baat bij. De cursist heeft er een heel leuke cursus bij - en leerzame cursus - wij hebben de 

komende 10 maanden een extra item in de nieuwsbrief, waardoor de redactie een uurtje eerder 

naar bed kan en Bianca heeft er 10 cursisten bij die ook enthousiast zullen zijn over de 

Challenge. 

https://biancavdhorst.wordpress.com/gebarenchallenge-2018-2/
https://www.slakkenhuis.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=16&wysijap=subscriptions
https://www.slakkenhuis.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=16&wysijap=subscriptions
https://www.facebook.com/100procentslechthorend/videos/1841380385923605/


Hoe mee te doen? Dat kan door een e-mail te sturen naar info@slakkenhuis.org met je naam 

en korte motivatie waarom jij vindt dat je mee wilt doen. Reageren voor maandag 15 januari 

2018!! Op = Op. 

Sencity Festival 2018 

Alvast maar in je agenda zetten: Zaterdag 10 maart 2018; 15.00 uur. Sencity Festival Weer een 

heel leuk evenement. Klik hier voor meer info. 

Sollicitatie service Slakkenhuis 

Op de website van Slakkenhuis staan diverse organisaties die wellicht kunnen helpen bij het 

vinden van een baan. Daarnaast is het wellicht handig om het formulier van Grow2Work in te 

vullen, klik hier voor het document (dit is op anonieme basis). 

Maar Slakkenhuis kan wellicht ook wat hulp bieden. Zo helpen wij werkzoekenden bij het 

'tegenlezen' van een sollicitatiebrief en CV. Je zult het zelf moeten schrijven, maar hier en daar 

een penwijziging kan net even helpen. Telkens vanuit opbouwende kritiek, zodat het elke keer 

(nog) beter gaat. 

Maar we willen ook graag meedenken hoe we op een andere wijze kunnen helpen. Onze tijd is 

beperkt, maar met meer mensen kom je soms tot andere oplossingen die je eerst niet zag. 

Gebruik ons contactformulier en we nemen - via email - contact met je op. 

  

OPCI Huiskamerbijeenkomsten 1e helft 2018 

OPCI is de afkorting voor Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie. Wil je ook wel eens 

kennismaken met mensen met een CI? Heb je vragen over het gebruik van je CI of andere 

hoorhulpmiddelen voor je CI? Overweeg je een CI en wil je er wel eens wat meer over weten? 

Kom dan ook eens naar een huiskamerbijeenkomst. Deze huiskamerbijeenkomsten worden 

door het hele land door OPCI georganiseerd. Klik hier voor meer info over locatie en data. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.sencity.today/nl/events/sencity-festival-2018--utrecht/
https://www.slakkenhuis.org/werkloos/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzL0e7wkWYzxKXnXGfKTa5lsEfVYslZxzU0zC6ctifQNbZ-A/viewform
https://www.slakkenhuis.org/contactgegevens/
https://www.opciweb.nl/2017/12/opci-huiskamer-bijeenkomsten-eerste-helft-2018/


Elke behaalde mijlpaal begint met een eerste stap, zo ook voor Stichting Slakkenhuis. Met de 

jaarwisseling voor de boeg en een nieuw jaar vanaf 1 januari een kort moment om terug te 

blikken en vooruit te kijken. 

Terugblik 

Diverse contacten zijn gelegd met andere stichtingen en verenigingen. Een paar activiteiten 

hebben inmiddels plaatsgevonden of zijn nog gaande. Er staat een supermooie website waar 

nog geregeld aan gesleuteld wordt en elke maand weer een paar nieuwsbrief abonnees erbij. 

De sollicitatie-service is inmiddels ook gestart. Het gaat nog niet hard, maar we bestaan nog 

geen jaar, dus al met al zijn we tevreden. Maar, we willen meer! 

Gezocht: vrijwilligers 

De eerste stapjes zijn gezet maar er moeten nog vele stappen gemaakt worden. Dat kunnen wij 

niet alleen, vandaar hier de oproep voor versterking van het team. Wil je eenmalig helpen, of 

doorlopend, met 1 project, als redactielid, of op een andere wijze die voor jou lekker werkt, dan 

horen wij dit graag. 

Vooruitblik 

We willen meer en we gaan meer doen! Een gebarenrestaurant, een grootse reünie, een 

museumbezoek - Muurgedicht in Nederlandse Gebarentaal - een barbecue, een paar 

workshops en zo kunnen we nog wel even doorgaan :-) 

 Kortom, met kleine stapjes naar een volgende mijlpaal. 

 

 

https://www.slakkenhuis.org/post-1290/
https://www.slakkenhuis.org/ehbo-cursus/
https://www.slakkenhuis.org/lekker-eten-bij-het-gebarenrestaurant-in-rotterdam/
https://www.slakkenhuis.org/pje-reunie/


 

Gebarenrestaurant (tussenstand) 

We kunnen er geen genoeg van krijgen, ook al is het al een aantal keren in de nieuwsbrief 

genoemd. Maar het is dan ook zo'n spannend project, dat we er niet over uitgepraat raken.. 

Gasten kunnen reserveren via deze link. Er is al een flink aantal reserveringen, maar er is nog 

plek. Maar ook hier geldt Vol = Vol en er komt geen verlenging, dus reserveer vandaag nog!  

Wil je zelf ook meehelpen met het 'Gebarenteam', dan heel snel aanmelden, lees hier meer 

over deelname aan dit 'Power-team'. 

Cursus data: donderdag 11 en 18 januari 2018 van 12.00 uur tot 16.00 uur in Rotterdam. 

 

Tot de volgende nieuwsbrief. Stuur deze nieuwsbrief door naar familie, vrienden, bekenden en 

laat hem/haar zich ook aanmelden op de gratis nieuwsbrief. Bij voorbaat dank. Nieuwsbrief 

gemist? Klik hier voor een overzicht van de eerder verzonden nieuwsbrieven. 

Met hartelijke groet, namens het team 

Coby Tetteroo, Merry van Ruiven, Nico van Ruiven en Edwin Zijdenbos 

 

 

https://www.slakkenhuis.org/lekker-eten-bij-het-gebarenrestaurant-in-rotterdam/
https://www.slakkenhuis.org/gebarenrestaurant/
https://www.slakkenhuis.org/gebarenrestaurant/
https://www.slakkenhuis.org/nieuwsbrieven/

