
  

Bij deze al weer de zesde nieuwsbrief van Stichting Slakkenhuis. 

 

De nieuwsbrief van augustus was een weekje 'te laat', wat dan inhoudt dat de redactie deze 

ronde een week minder de tijd heeft voor de nieuwsbrief. Een iets kleinere versie deze ronde. 

Hoewel de winter nog even op zich laat wachten, is de herfst nu dan toch wel begonnen. Maar, 

elk seizoen heeft zijn charmes, dus ook de herfst met zijn mooie kleuren en onverwachte mooie 

'zomerse' dagen. En diverse leuke uitjes in oktober! Ook lichten we alvast een tipje van de 

sluier van een wel heel gaaf project dat Slakkenhuis is opgestart. Lees maar gauw verder! 

Mutesound 
Niet vergeten: 28 oktober 2017, zie voor meer info de website: http://mutesounds.nl/ 

Muurgedicht in Nederlandse Gebarentaal 

(vervolg) 
In de vorige nieuwsbrief kon je lezen dat er op zaterdag 14 oktober in de Leidse Hortus 

Botanicus het eerste muurgedicht in gebarentaal onthuld wordt. Slakkenhuis heeft hier ook een 

grote donatie gegeven. Als 'tegenprestatie' mogen we volgend jaar met maximaal 15 personen 

komen kijken onder begeleiding van een tolk. Voorlopige planning is ergens in mei 2018, wordt 

vervolgd.  

Signaalhond 
Een signaalhond maakt het leven van mensen met een auditieve beperking prettiger en veiliger. 

Deze hulphonden attenderen hun baas op belangrijke geluiden om hem vervolgens naar de 

geluidsbron te brengen. 

Stichting Signaalhond Nederland helpt slechthorenden en doven hun eigen hond op te leiden 

tot signaalhond. De wereld wordt groter en contacten worden sneller gelegd. 

Meer info kun je hier lezen. 

Gebarenrestaurant 

http://mutesounds.nl/
https://www.hortusleiden.nl/contact
https://www.hortusleiden.nl/contact
http://www.stichtingsignaalhond.nl/


 

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. 

De inspiratie voor dit project kwam door een YouTube filmpje, klik hier om het filmpje te zien. 

Het lijkt ons heel leuk dit filmpje in de Nederlandse variant na te maken. Ook jij kunt daar 

onderdeel van zijn! 

 We gooien je niet in het diepe, maar bereiden je gedegen voor met een opleiding van 2 

middagen. Binnenkort volgt meer informatie via de website, maar spreekt dit project jou ook 

aan, laat het ons alvast even weten, dan houden wij je van de voortgang op de hoogte. Als alles 

duidelijk is, kun je je definitief aanmelden. We zoeken 20 m/v en hebben inmiddels al een paar 

aanmeldingen binnen. Belangstelling, maar wil je je nog niet vastleggen, laat het even weten 

via ons contactformulier. Dan praten (mailen) we je op korte termijn verder bij ! Klik hier voor 

ons contactformulier.  

 

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 

 

 

http://www.trueactivist.com/at-first-this-looked-like-a-normal-restaurant-but-then-i-realized-the-amazing-truth/#.VEu9bsAXFLg.facebook
https://www.slakkenhuis.org/contactgegevens/
https://www.slakkenhuis.org/contactgegevens/
https://www.slakkenhuis.org/nieuwsbrieven/

