Twee nieuwsbrieven in 1 mail..... en maar liefst 2 'blogs', kortom een hoop leesvoer met de
Pasen. De redactie wenst iedereen veel Paasplezier toe en succes bij het zoeken naar de
paaseieren!

>>> In gesprek met Kookstudio25 en Zpits (1)
In de vorige nieuwsbrief schreven we "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." Dat resulteerde in een afspraak op 20
februari jl. bij Kookstudio25. Wat is daarna gebeurd?
Zpits heeft bij diverse partijen geïnformeerd naar de mogelijkheden voor subsidie. Om een
compleet advies te geven hebben ze namen en soort uitkering van de deelnemers nodig. Voor
iemand met een Wajong zijn andere potjes beschikbaar dan iemand die werkloos is of een
bijstandsuitkering krijgt. Voor Stichting Slakkenhuis was het juist 'eerst de mogelijkheden
onderzoeken' en dan met eventuele kandidaten op de proppen komen. Een soort van kip en ei
situatie. Wij kunnen deelnemers zoeken als we weten wat de (on)mogelijkheden zijn.
Kookstudio25 heeft op ons verzoek ook nog als alternatief een schappelijk voorstel gedaan.
Echter, dit paste niet binnen de budgettaire ruimte die wij hebben. Kortom, dit project gaat
voorlopig de koelkast in. Wellicht dat we in de toekomst een andere invalshoek vinden die wel
haalbaar is. Soms lukt het, soms niet. Aan de inzet heeft het niet gelegen.

Belastingaangifte en zorgkosten
Wellicht heb je vorig jaar een nieuw hoorapparaat aangeschaft. Dan kun je onder bepaalde
voorwaarden een deel van de onkosten via de belastingdienst terugkrijgen. Lees hier de
uitgebreidere informatie rondom de aftrek van hoorapparaten. Als je al aangifte hebt gedaan en
deze aftrekpost bent vergeten, kun je je aangifte nogmaals indienen (inclusief aftrekpost). De
meest recente versie wordt dan door de Belastingdienst in behandeling genomen.

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 13
gasten. Je kunt nog aanschuiven, maar wacht niet tot het laatste moment, want vol = vol.

Reünie PJE / Auris
Nog krap 2 weken en dan is het (eindelijk) zo ver. De Reünie waar we al bijna een jaar naar
uitkijken :-) Zaterdag 14 april, van 12.00 uur tot 16.00 uur. Diverse kraampjes, eten en drinken,
(oude) bekenden en leraren om toch nog even dat ezelsbruggetje te vragen..... Wil je ook
komen, dat kan nog steeds, aanmelden via de website. Heb je geen internet, of wordt op het
laatste moment je rooster omgegooid op je werk, zodat je toch nog kunt komen? Dan kun je
gewoon komen en aan de deur afrekenen (€10, dan graag gepast betalen, wij zijn beperkt in
ons wisselgeld). Aftellen is begonnen, Tot Ziens!

Nieuwsbrief PJE
Gisteren is er aan de gasten van de reünie PJE/Auris een nieuwsbrief verzonden. Om een
onbekende reden heeft niet iedereen de nieuwsbrief gehad. Wellicht had het
verzendprogramma een 'time out', of is de mail in de spamfilter terecht gekomen. Niet gehad,
toch even lezen wat er in staat? Klik hier voor de nieuwsbrief PJE/Auris.

GebarenChallenge2018
deelnemers
In de vorige nieuwsbrief hebben we van Ad van Baaren een item
geplaats omtrent zijn ervaringen met GebarenChallenge2018.
Deze keer een leuke bijdrage van Marijke van der Ree. Lees maar
snel verder!
Al weer enige tijd geleden ontving ik een appje van iemand bij ons uit de kerk, met de vraag of ik mee
wilde doen aan de GebarenChallenge. Het enthousiasme dat ik voelde, maakte dat ik vrijwel meteen
ja gezegd heb en dat is zonder spijt! Iedere week kijk ik uit naar het filmpje dat op donderdag weer
via de mail binnenkomt. En ik ben niet de enige hier in huis. Ook mijn kinderen (van 3, 6 en 8) vinden
de gebaren erg leuk om te leren. Mijn zoontje van 3 was vooral heel gemotiveerd om de gebaren met
het thema Voertuig te leren. We hebben al heel wat keren auto, bus, harmonicabus en vliegtuig met

gebaren gezegd. En zoals Bianca al vermoedde in haar video, is het gebaar voor leuk hier ook
favoriet.

Ik vind het erg leuk om zelf de gebaren te leren, maar ik vind het bijna nog leuker om te zien hoe snel
mijn kinderen het oppakken. Soms kijken we ook naar kinderliedjes met gebaren op Youtube, het is
erg leuk om daar gebaren in te herkennen.

Bedankt voor deze mogelijkheid! Wij gebaren nog lekker door het komende jaar!
Marijke van der Ree

Voetballiefhebber (of niet)
De volgende 2 filmpjes zijn (toch) de moeite waard. SBS6 had 21 februari jl. een item over het
dovenelftal. Leuk om te bekijken (hier klikken).
Een ander filmpje dat voorbij kwam, is het volgende. Doof en blind zijn en dan toch een
voetbalwedstrijd volgen, hoe dat kan? Klik hier.

Blog 2
Pam Hueting heeft in de vorige nieuwsbrief de aftrap gemaakt voor een blog, maar heeft
inmiddels al haar tweede blog gepost. Lees hier verder...

Challenge - 'Project 10' - nader toegelicht
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd, gaat het Slakkenhuis-team ook voor een
'Challenge' (uitdaging).
De uitdaging die wij aangaan is het vinden van een baan voor een werkloze dove of
slechthorende. Let op: wij geven geen baangarantie!
Oke, met bovengenoemde disclaimer, hier een uitleg hoe wij 'Project 10' vorm willen gaan
geven.
Het project is omgedoopt naar 'Project Kruiwagen'. Een gezegde is - een kruiwagen hebben - (=
geholpen worden). Dat is precies wat we voor ogen hebben. Soms lukt het in je eentje niet, dan
is een steuntje in de rug, of een kruiwagen net dat extraatje dat je even nodig hebt om
bijvoorbeeld aan een baan te komen. Heb je eenmaal een baan, zal je verder weer op eigen

kracht aan de slag moeten. Dat is in de regel geen probleem, maar net die eerste hobbel
nemen, dat is 'lastig'.
Door wekelijks bij elkaar te komen gaan we werken aan competenties en vaardigheden en
vergroten we elkaars kansen op het vinden van een baan.
Voor dit project hebben we dan wel werkloze/uitkeringsgerechtigde kandidaten nodig die graag
weer een baan willen vinden en bereid zijn hun 'mouwen op te stropen' om de arbeidskansen te
vergroten. Lees via de volgende link de uitgebreidere informatie en link voor het aanmelden.
Wel op korte termijn reageren! Zelf niet werkloos, maar weet je iemand anders die dit wel is,
wijs hem dan op deze kans (bij voorbaat dank!).

EHBO cursus
De cursisten van de EHBO cursus
hebben inmiddels een proefexamen
afgelegd, volgende maand echt
examen doen. Ze zijn gelukkig al
voorzien van de benodigde paaseitjes,
dus kunnen ze hun tijd goed gebruiken
voor de studie :-)

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,
het Slakkenhuis-team

