
 

  

Februari..... 

Zo'n maand waarin je constateert dat je goede voornemens alweer wat weggezakt zijn, maar 

ook een maand waar goede voornemens gestart zijn (GebarenChallenge) en waar stichting 

Slakkenhuis met een aantal vrijwilligers is gegroeid. Dat heeft vervolgens geleid tot het maken 

van een jaarplanning, want er zijn nog zoveel leuke dingen om te doen, maar dan wel alles op 

zijn tijd. 

Maar, waar wij nog veel vrolijker van geworden zijn, is het starten van ons volgende project.... 

of beter gezegd, 2 projecten! 

 

Gebarenrestaurant 3 februari 

2018 

  

De redactie heeft even overwogen om dit item niet te plaatsen 

:-) In de vorige nieuwsbrief hadden de lezers nog de kans om 

aan te schuiven bij de tweede avond, maar dat is voor de 

lezers nu niet meer mogelijk, want een derde avond volgt niet 

meer. 

Maar, de eindstand is 'gelijkspel' voor beide avonden. Ook 3 februari was een zeer geslaagde 

en gezellige avond. 

Het serveer- en kookteam heeft inmiddels de video's en foto's van de voorbereidingsmiddagen 

en zaterdagavonden op een USB-stick (Hema tompouce) en een 'getuigschrift' toegezonden 

gekregen. 

Hoofdstuk gesloten? Ja en nee, we plakken er een hoofdstuk en een blog aan vast >>>>> 



>>> In gesprek met Kookstudio25 en Zpits 

De ervaring met Kookstudio25 en het enthousiasme van het Gebarenrestaurant-team deed de 

vraag bij Slakkenhuis opborrelen of we niet een vervolg konden bedenken in lijn met de missie 

van Slakkenhuis. Het openen van een doorlopend geopend gebarenrestaurant is nog wat te 

hoog gegrepen, maar zou een kookcursus met als afsluiting een diploma - vergroten van je 

arbeidskansen en plusje op je CV - een optie zijn? 

Daar zijn we dan op 20 februari jl. voor bij elkaar gekomen bij Kookstudio25. Wat daaruit 

gekomen is...... 

hopen we in de volgende nieuwsbrief te kunnen vertellen. Op dit moment wordt achter de 

schermen rondgebeld met diverse partijen en wordt gekeken in hoeverre er subsidiepotjes 

beschikbaar zijn. 

Diner avond 

Zet maar in je agenda, donderdag 24 mei 2018. Slakkenhuis heeft een ´restaurant´ afgehuurd 

in Vlaardingen. Lees hier nog maar even de volledige uitleg. De teller staat inmiddels al op 6 

gasten. Je kunt nog aanschuiven, maar wacht niet tot het laatste moment, want vol = vol. 

Reünie PJE / Auris 

Deze keer geen item, maar we zitten al bijna op de 250 aanmeldingen. Nog een eindsprint 

maken. 

Blog van Pam Hueting 

Wellicht kennen jullie Pam van Unitears.nl waar ze geregeld een blog voor schrijft. Deze keer 

heeft ze een blog voor Slakkenhuis geschreven. "Mijn eerste blog voor ‘Het Slakkenhuis’ ...." 

(klik op de link om het blog te lezen). 

Challenge - Project 2 

Diverse lezers van de nieuwsbrief zijn begin van deze maand begonnen met de 

GebarenChallenge - zie actie in de 'December nieuwsbrief'. Nu onze lezers zo druk bezig zijn 

met elke week 10 gebaren onder de knie te krijgen, gaat het Slakkenhuis-team ook voor een 

'Challenge' (uitdaging). 

https://www.slakkenhuis.org/activiteiten/lef/
https://unitears.nl/
https://www.slakkenhuis.org/blog_pam_1/
https://www.slakkenhuis.org/nieuwsbrieven/


 

De uitdaging die wij aangaan is het vinden van een baan voor een werkloze dove of 

slechthorende. Dit past immers bij onze missie, maar is daarom niet minder makkelijk. De 

eerste stapjes zijn gezet en we hebben een werkgroep opgezet om deze uitdaging in goede 

banen te leiden. Eind van het jaar kunnen we terugkijken op dit project en de balans opmaken. 

Eerst gaan wij van onze kant zorgen dat wij alles op orde hebben. Daarna gaan we via 

Facebook/ LinkedIn/ Slakkenhuis nieuwsbrief en andere media kijken hoe we de doelgroep 

kunnen bereiken en zullen we met vallen en opstaan - geen gehoor krijgen (?) - neus stoten - 

kleine en grote succesjes - jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

 Geen woorden, maar daden! Dat is de koers die wij gaan varen! 

Enthousiaste deelnemer GebarenChallenge2018 
Ik (Ad van Baaren) heb me op gegeven voor de challenge. Tot op heden heb ik er nog 

geen spijt van dat ik me heb aangemeld. 

Toen ik de naam zag van Bianca van der Horst dacht ik gelijk aan die tv presentator 

Peter van RTL4. Zou zij familie van hem zijn, maar nee. Hij heet namelijk Peter van der 

Vorst. 

Maar niet getreurd. Ik ben heel blij met Bianca, ze doet het heel leuk en legt alles heel 

duidelijk uit. De uitleg is goed te volgen, ook als je doof of heel slechthorend bent. Je 

kunt het - zonder geluid - toch nog volgen via haar mond, daar bedoel ik dus mee 

liplezen. 

We hebben inmiddels al 4 afleveringen gehad. Maar ik had veel moeite met de 2e 

aflevering van gebarenchallenge. Want dat ging over Valentijnsdag. Nou die gebaren 

heb ik nog steeds niet onder de knie. Verder gaat het mij redelijk af met de gebaren.  

  

Ook zo enthousiast als Ad van Baaren, laat het ons weten :-) Of wil je meedoen met de 

GebarenChallenge2018? Aanmelden kan nog tot donderdag 1 maart aanstaande, dus 

kort dag! 

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.100procentslechthorend.nl/shop/nederlandse-gebarenchallenge/
https://www.slakkenhuis.org/nieuwsbrieven/

