Dit jaar voor het eerst, kwam Sinterklaas langs bij Stichting Slakkenhuis.
Maar met een wortel voor zijn paard en een espresso voor Sinterklaas, voelde hij zich al gelijk
thuis.

Gelukkig weet Sinterklaas het verschil tussen niet luisteren en niet goed horen,
Hij hoeft ons dan ook niet aan te sporen.

Ook hebben we uitleg gegeven over onze gebarenrestaurant plannen.
Met nog een paar pietermannen en pietervrouwen erbij, komt deze activiteit ook weer in kruiken
en kannen.

Na het nuttigen van zijn espresso en koekje,
sloot hij zijn volgeschreven notitieboekje.
Vervolgens vertrok hij met een handgebaar,
en zei hij 'Tot volgend jaar!!'.

Wil je zelf ook 10 gebaren rondom Sinterklaas leren, klik dan op deze link van
100procenthorend. en meld je gelijk aan voor de Gebarenchallenge2018 :-) [Bron: Bianca]

Nieuw project!
Bij Slakkenhuis proberen we geregeld een nieuw project leven in te blazen. Omdat het leuk is,
nuttig is, of dat het een logisch onderdeel is van waar Slakkenhuis voor staat.
Positieve discriminatie
Bij positieve discriminatie wordt een bepaalde groep opzettelijk bevoordeeld wanner er sprake
is van gelijke geschiktheid.

Voor Slakkenhuis reden om te kijken hoe wij ook een vorm van positieve discriminatie kunnen
bieden.
Iedereen kent wel de 'Gouden Gids' met aanbieders per sector/dienst. Zou het niet leuk zijn als
wij een Slakkenhuis Gids op kunnen tuigen?

Welnu, de aanzet daartoe is gemaakt. Klik op de volgende link: 'Slakkenhuis Gids'. Door hier
bedrijven te plaatsen die gerund worden door slechthorenden/ doven, kan een afnemer een
keus maken voor een bedrijf met slechthorenden/doven. Deze bedrijven hebben dan een
streepje voor op anderen bedrijven. De dienstverlening is net zo goed, of zelfs beter!

Zoals met elk project, is het in het begin nog kleinschalig, maar we willen de database graag zo
groot mogelijk maken. De eerste 2 aanmeldingen hebben we al verwerkt! Wil jij ook in het
bestand opgenomen worden, of weet je een bedrijf of ondernemer die wellicht ook in het
bestand opgenomen kan worden, laat het ons dan weten. De plaatsing is gratis. De kans dat
we een steeds grotere kring in de vijver maken, kan enkel met hulp van jullie!

Voorstellingen
In de vorige nieuwsbrief hebben we even stilgestaan bij de Staatopera van Tatarstan, Rigoletto.
Of wij nu andere partijen aangestoken hebben ;-) , of dat we er meer op letten, maar er zijn
meer leuke activiteiten waarbij rekening wordt gehouden met slechthorenden en doven. Op de
bank zitten, zit er deze winter niet bij.
Zo is er een voorstelling van Karin Bloemen. De show Volle Bloei van Karin Bloemen wordt in
gebarentaal vertaald door Sebastiaan Boogaard. Karin zingt zelf een lied in gebarentaal! Zie
hier een filmpje op YouTube met toelichting.
Soldaat van Oranje – De Musical voor doven, slechthorenden en andere gebarentaligen
Op woensdag 18 april, 20.00 uur is er een voorstelling voor doven, slechthorenden, andere
gebarentaligen en hun begeleiders, vrienden of familie, een voorstelling met boventiteling en
twee live gebarentolken, zichtbaar op schermen boven het podium en halverwege de zaal. Klik
hier voor meer info en kaartjes.

NL-alert
Heb jij al NL-alert ingeschakeld op je mobiel? Anders gelijk even doen. Dan kun je gelijk 'testen'
of het werkt.

Maandag 4 december zendt de overheid om 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel
Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is
ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

NL-Alert is het alarmmiddel in Nederland. Met NL-Alert kunnen mensen via hun mobiel gericht
geïnformeerd en gealarmeerd worden tijdens een ramp in de buurt. In het bericht staat wat er
aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen.
Klik hier voor uitleg in gebarentaal.

Aandachtsstrategie (woord van de maand)
Je kunt op verschillende manieren bij communicatie de aandacht van de gesprekspartner
krijgen of houden. Zo kun je met je handen bewegen of iemand op de arm of schouder
(zachtjes!) tikken. Op de tafel slaan of op de vloer stampen kan soms ook een manier zijn. Door
de trillingen wordt de aandacht van de slechthorende/ dove getrokken. Door met het licht te
knipperen kan ook de aandacht worden getrokken. De kunst is telkens de slechthorende/ dove
niet te laten schrikken.

Door onderling afspraken te maken over de wijze van communiceren, maak je het voor de
slechthorende/ dove een stuk prettiger. Hard op de tafel slaan kan helpen om de aandacht te
krijgen, maar kan ook een gebaar van boosheid zijn. Dan is het voor de tegenpartij wel zo
handig om te weten wat je bedoelt.

Hoe trek jij de aandacht van iemand die niet goed hoort? Ben je dan heel druk, of probeer je het
op een rustige wijze? Laat het de redactie maar weten: info@slakkenhuis.org

1-1-2 voorziening
Voor mensen met een auditieve beperking is het mogelijk om via tekst en spraak rechtstreeks
contact te leggen met 1-1-2 of indirect door tussenkomst van een gebarentolk, via de
bemiddelingsdienst van KPN.
Test
TNO heeft in overleg met een belangenvereniging testen voorbereid op de technische werking
van de huidige 1-1-2 voorziening. Deze testen worden op dit moment uitgevoerd en zullen naar
verwachting in het eerste kwartaal van 2018 afgerond worden.
App
Momenteel wordt door de Politie in samenwerking met TNO gewerkt aan de ontwikkeling van
een basis 1-1-2-app. In het vervolgtraject wordt voorzien dat deze mogelijk ook toepassingen
kan bieden voor 1-1-2-dienstverlening die door doven en slechthorenden kan worden gebruikt.
Signcall
Klik hier voor meer informatie over 'Signcall'. Vaak wordt het abonnement vergoed via de
zorgverzekeraar. Informeer naar de voorwaarden.

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...
Vind jij het leuk om een keer mee te doen met een super leuke uitdaging? Ervaring met
gebarentaal en ben je doof of slechthorend?
Stichting Slakkenhuis gaat op zaterdag 20 januari 2018 en zaterdag 3 februari met een leuk
team een ‘restaurant met gebarentaal’ organiseren.
Lees hier een uitgebreide toelichting en zie daar onderaan de webpagina een 'button' om je aan
te melden. Bij het verzenden van deze nieuwsbrief zitten we op 2/3 van het benodigde aantal
teamleden (24). Jij kunt je ook aanmelden! Hoe completer de ploeg, hoe beter het resultaat.
Binnenkort zal ook de kaartverkoop van start gaan voor degene die wil komen dineren!

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

