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Beste lezer,
Het is een tijd geleden dat we een infoblad verspreid hebben. Dit betekent evenwel niet dat
we stil gezeten hebben. Integendeel de
Een nieuw jaar is aangebroken. Tijd voor een nieuw infoblad met wat nieuwtjes over Anna
Timmerman vzw.
Lut Haerens is na meer dan tien jaar inzet gestopt als bestuurder van Anna Timmerman.
Ze heeft meer uren gekregen op haar werk en bovendien is ze onlangs oma geworden. We
danken Lutgard voor haar medewerking en enthousiasme en we wensen haar veel geluk
met haar kleindochtertje. Lutgard blijft wel lid van de algemene vergadering.
Mensen gaan en anderen komen. We zijn heel blij met ons nieuw bestuurslid, Jos Weemaels. Met zijn ruime ervaring en gezond verstand betekent hij een enorme aanwinst voor
onze vzw. Welkom Jos.
Eén van de belangrijkste doelstellingen van de vzw is de ruimere samenleving sensibiliseren over doofblindheid. Naar aanleiding van de voorbije Vlaamse verkiezingen kwam onze
voorzitter herhaaldelijk in het nieuws als kandidaat voor Groen!. Verder namen we weer
deel aan de smultoer en andere fietstochten en aan de REVAbeurs en Struikelblok. Op die
manier worden we gezien en vergroot het bewustzijn. Ook binnen de dovengemeenschap
stonden we in de kijker. Het januarinummer van Dovennieuws werd gewijd aan doofblindheid. We danken Fevlado hiervoor. Verder organiseerde Vlok-CI op 22 november 2009.
Een infonamiddag rond doofblindheid. Mama Lieve, Bart, Bert en Peter gaven er een getuigenis. Ook in de opleiding tolk VGT te Gent werkten we mee in de module “tolken voor
specifieke doolgroepen” en gaan sommigen van ons regelmatig spreken voor andere studenten en leerlingen.
Met de steun van de Helen Keller Club, Anna Timmerman vzw en FEVLADO konden wij
met een Vlaamse delegatie deelnemen aan de Helen Keller Wereldconferentie in Kampala,
Oeganda. In dit infoblad vind je van dit gebeuren een verslag. Op 27 februari ek. Zullen
Leo en begeleider Filip hun ervaringen vertellen en foto‟s tonen tijdens de bijeenkomst van
de Helen Keller Club in Spermalie. Het belooft een interessante uiteenzetting te worden
met soms wel ontroerende beelden. Iedereen die wil weten hoe mensen met doofblindheid
leven in Afrika en wat doofblinde mensen van over heel de wereld doen op zo‟n wereldconferentie wordt er verwacht. Meer info: gaetan.coumans@skynet.be
Verder in dit nummer kan je lezen over de stand van zaken van de werkgroep “Haptics”, en
over de masteropleiding rond communicatie met doofblinde kinderen in Groningen. Verder
vertelt Jos over zijn moeilijkheden om op afstand met zijn dove vrouw via GSM te commu1

niceren. Peter meent dat er een oplossing bestaat voor doofblinde mensen die braille kennen. Mochten er andere ideeën zijn om Jos te helpen, laat het ons weten.
Tenslotte zijn er nog wat informatieve artikels opgenomen uit de krant en vind je achteraan
de aankondiging van de reis naar Tübingen en het jaarprogramma van de Helen Keller
Club.
Veel leesplezier,
Peter Vanhoutte, voorzitter vzw Anna Timmerman
1.
Helen Keller Wereldcongres – Kampala, Oeganda
Leo Cleyman vertegenwoordigde de Helen Kellerclub en de vzw Anna Timmerman. Hij had
begeleider Filip en tolk Carolien mee!
Alles ging door op een klein, mooi domein aan het Victoriameer, waar er hotelverblijven,
restaurant, conferentiezalen, wandelpaden … zijn. Het was gemakkelijk voor doofblinde
mensen dat alles op één domein plaats vond.
Op donderdagavond 22/10 organiseerde de Wereldfederatie een receptie, dit met een welkomstdans door de leden van de Oegandese doofblinde organisatie. Daar heb ik met verschillende personen kennis gemaakt. Er waren mensen uit ongeveer 40 verschillende landen.
Van vrijdag 23/10 tot en met zondagmiddag ging het wereldcongres door. Daar waren ook
een paar infostands, het ging vooral over technische hulpmiddelen.
Er waren verschillende lezingen. Er was eigenlijk geen thema voor dit congres, maar er
werd tijdens de eerste dag zeer veel gesproken over het VN-verdrag voor de rechten van
personen met een handicap. Het doel van het verdrag van de VN (Verenigde Naties) is om
volledige en gelijke mensenrechten te krijgen voor alle mensen met een handicap. Het
verdrag zegt dat een handicap niet het probleem van één persoon is, maar een probleem
van de samenleving die personen een handicap “geeft”, doordat ze niet voldoende is aangepast.
Voor doofblinde personen is dit verdrag zeer belangrijk: voor het eerst gebruikt een internationaal verdrag woorden als „gebarentaal‟, „culturele en linguïstische identiteit‟ en „dovencultuur‟. Het verdrag beschrijft ook het recht op toegankelijk onderwijs.
De voorzitter van de Wereldfederatie voor doofblinden, Lex Grandia, de voorzitter van de
Wereldfederatie voor blinden, de afgevaardigde van de Wereldfederatie van Doven (WFD),
en andere sprekers hebben daarover gedebatteerd en gevraagd aan iedere doofblindenorganisatie om samen met hun nationale overheden hierover te praten en samen te zoeken
naar een beter leven en gelijke kansen voor doofblinden. 192 landen maken deel uit van
de Verenigde Naties en allemaal keurden ze dit verdrag goed in december 2006. Vanaf 30
maart 2007 moesten de lidstaten van de VN beginnen het verdrag te ratificeren. „Ratificeren‟ door een land betekent dat het parlement in dat land het verdrag moet aannemen en
naleven. Als sommige bepalingen in het internationale verdrag niet vermeld staan in de
eigen wetgeving van een land, moet die wetgeving worden aangepast. Dat zal worden gecontroleerd en landen zullen regelmatig moeten tonen dat ze de bepalingen van dit verdrag
naleven. Dat is heel belangrijk. Dus moeten de nationale doofblindenorganisaties dit zeker
goed opvolgen en met de overheid in hun eigen land bespreken welke noden doofblinde
mensen hebben.
Op de tweede dag van de conferentie waren er verschillende workshops met verschillende
onderwerpen. Op de derde dag was er, in de voormiddag, verslaggeving van de workshops.
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In de namiddag was er keuze tussen één van de ontspanningsactiviteiten of een bezoek
aan de doven- en doofblindenschool
“Ntinda”. Ik koos voor dit laatste. Zeer interessant! Er zijn daar veel doofblinde kinderen.
Een groot deel van deze kinderen gebruikt gebarentaal.
Op maandag en dinsdag was er een algemene vergadering van de federatie (WFDB). Ik
was afgevaardigde van vzw Anna Timmerman. Vzw Anna Timmerman is immers aangesloten bij de WFDB. Agendapunten waren onder andere: verslaggeving van de werking
van de federatie van de laatste vier jaar, verkiezingen voor het nieuw bestuur, voorstel om
een nieuwe internationale dag voor doofblinden te houden op 27 juni, aandachtspunten
voor de komende vier jaar.
Tijdens de verslaggeving van de laatste vier jaar van de werking van WFDB zag ik dat die
federatie vele dingen gedaan had, vooral via de werking van regionale afgevaardigden.
WFDB geeft toe dat de financiële situatie niet ideaal is want die heeft echt een beperkt
budget.
Alleen het werkplan voor de volgende 4 jaar en de plaats voor het volgende congres moest
ik missen, want anderhalf uur voor het einde van de vergadering moest ik al vertrekken
naar de luchthaven. Japan was de enige kandidaat voor 2013.
Verslag: Leo Cleyman

2. De verklaring van het Europees Parlement over de doofblindheid 6 jaar later
Op 1 april 2010 is het 6 jaar geleden dat het Europees Parlement de verklaring over de
rechten van doofblinde personen aannam.
Daarin vragen de ondertekenaars onder wie ook heel wat Vlaamse en Belgische Europarlementariërs de lidstaten de rechten van doofblinde personen te erkennen en uitvoering
te geven aan die rechten door middel van passende wetgeving.
Belangrijk in de verklaring is:
dat doofblindheid een specifieke handicap is
dat doofblinden behoefte hebben aan bijzondere ondersteuning door personen met
specialistische kennis
dat doofblinde mensen dezelfde rechten hebben als alle EU-burgers, in het bijzonder
het recht op individuele ondersteuning waar nodig . Dit laatste recht is voor doofblinden
heel belangrijk omdat het het enige middel is om ook de andere rechten te kunnen genieten
We stellen vast dat deze verklaring in Vlaanderen de voorbije 6 jaar nagenoeg dode letter
is gebleven, ondanks verschillende initiatieven van belangenverenigingen en professionelen.
We hebben in Vlaanderen de expertise omtrent doofblindheid op Europees niveau, maar
niet de middelen om deze expertise ook in onderwijs en zorg te realiseren. Het realiseren
van een aangepaste zorg voor de zeer kleine groep doofblinde kinderen (hooguit enkele
tientallen) wordt door de verdichting van de zorgvragen in de voorzieningen voor kinderen
en jongeren met een sensoriële beperking alsmaar moeilijker. In de volwassenenzorg
heeft het proces zorggradatie alsnog niet geleid tot een passende omkadering.
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We vragen dat de overheid in overleg met alle betrokkenen mogelijkheden schept voor
een kwaliteitsvol en specifiek onderwijs en zorg voor doofblinde kinderen, jongeren en volwassenen.
Prioritair daarin zijn o.i. volgende stappen:
Erkenning van doofblindheid als een specifieke handicap
Voldoende middelen inzetten in onderwijs en zorg voor doofblinde kinderen en jongeren
om in voldoende mate individueel te kunnen werken. Dit moet in eerste instantie gebeuren voor de congenitaal doofblinde kinderen en jongeren die uitgesproken als doofblind functioneren.
Voldoende middelen inzetten om doofblinde volwassenen individueel te kunnen ondersteunen.
Wat gebeurde in Vlaanderen omtrent doofblindheid tussen 01/04/2004 en vandaag?
1.
Het VAPH breidde het aantal tolkuren voor doofblinden in Vlaanderen uit van 36 (of mits
motivering 72) uur per jaar voor doofblinde personen uit tot 50 en mits motivering 100 uur
per jaar.
Evaluatie
Dit is een stapje vooruit. Het VAPH is de enige instantie in Vlaanderen die in haar regelgeving iets zegt over doofblinden
2.
Het ministerie van Onderwijs kende de basis- en secundaire school Spermalie reeds verschillende jaren een aantal afwijkingsuren toe voor doofblinde kinderen en jongeren. Bij
een gesprek in het kabinet onderwijs kregen we andermaal te horen dat deze afwijkingsuren niet gegarandeerd kunnen worden. Ze worden jaarlijks tegen begin oktober toegekend als er voldoende middelen beschikbaar zijn en indien de bevoegde commissie aldus beslist.
Evaluatie
Dit is uiteraard welkom en nodig, maar onvoldoende. Grosso modo blijven we in Vlaanderen doofblinde kinderen en jongeren begeleiden met de middelen die er voor dove of blinde
kinderen voorzien zijn.
Het gegeven dat de afwijkingsuren geen zekerheid zijn, belemmert de continuïteit en de
deskundigheidsontwikkeling van betrokken medewerkers.
3.
Vlaams volksvertegenwoordiger Helga Stevens stelde in het Vlaams Parlement een vraag
over het beleid ivm doofblinden aan Steven Vanackere (vraag 241 dd 2 augustus 2007)
4.
De voorzieningen voor kinderen en jongeren met een sensoriële handicap aangesloten bij
het Vlaams Welzijnsverbond formuleren een noodkreet in de nota sensorisch intensief.
Daarin geven ze aan dat door de grote trend naar geïntegreerd en inclusief onderwijs voor
blinde, slechtziende, dove of slechthorende kinderen en jongeren de gemiddelde zorgzwaarte in de voorzieningen voor minderjarigen sterk toegenomen is (verdichting van zorgvragen) en de onderwijs- en zorgprogramma‟s voor kinderen en jongeren met intensieve
zorgvragen kampen met een groot gebrek aan middelen. Ze omschrijven nauwkeurig welke kinderen en jongeren zeer intensieve onderwijs- en zorgvragen hebben.
5.
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De overheid en kabinetsmedewerkers toonden bij herhaling interesse in de problematiek
van doofblinden bij bezoeken aan het Koninklijk Instituut Spermalie te Brugge
6.
Een ouder van een doofblind kind neemt deel aan de delta werkgroep in het kader van de
ontwikkeling leerzorg
Evaluatie
We betreuren dat onderwijs de delta werkgroep afgrenst tot kinderen met een verstandelijke beperking en complex meervoudige handicaps. Doofblinde kinderen hebben niet noodzakelijk een ernstige verstandelijke beperking, ze hebben wel een complex meervoudige
handicap en een groot toegankelijkheidsprobleem.
7.
De basisschool en de secundaire school Spermalie dienen een project in bij het ministerie
van onderwijs om het onderwijs aan doofblinde kinderen een nieuw impuls te geven.
Evaluatie
Dit project noemt men interessant, maar werd niet goedgekeurd.
8.
In het kader van de VAPH ontwikkeling zorggradatie en het zorgzwaarteinstrument (ZZI)
blijft er grote bezorgdheid dat de unieke noden van doofblinde personen onvoldoende zullen blijken uit de inschalingsinstrumenten. Deze instrumenten focussen te weinig op communicatieve toegankelijkheid.
9.
De Anna Timmermanvereniging ontwikkelt i.s.m. het Steunpunt Expertisenetwerk en met
steun van de Koning Boudewijn Stichting het project Haptics.
Haptics is een innoverende manier van omgaan en communiceren met doofblinde mensen
die ook voor andere personen met een handicap nieuwe inzichten aanreikt
10.
Vlaamse experten omtrent doofblindheid werken mee aan de masteropleiding doofblindheid aan de universiteit van Groningen en verdiepen samen met een Europese werkgroep
de expertise omtrent doofblindheid en communicatie met presymbolisch functionerende
kinderen met overwegend sensoriële handicaps.
Evaluatie
We weten wat kan bereikt worden met doofblinde kinderen, mits er voldoende geïnvesteerd kan worden in individuele ontwikkelingsondersteuning. Wat Vlaanderen investeert in
doofblinde personen is zeer ondermaats, als we het vergelijken met de ons omringende
landen.
U ziet dat we 6 jaar niet stilgezeten hebben maar dat we ook niet echt veel verder staan.
Vanuit verschillende hoeken (ouders, doofblinde personen zelf en professionelen) is aangedrongen op meer aandacht voor doofblindheid in het beleid. Men luistert wel en zegt te
begrijpen dat doofblindheid iets bijzonder is. Het Koninklijk Instituut Spermalie bekijkt hoe
we samen met anderer betrokkenen de 6° verjaardag van de verklaring van het Europees
Parlement kunnen gebruiken om iets te doen. We willen dat doofblindheid en de rechten
van doofblinde personen erkend worden.
Paul Bulckaert, zorgdirecteur KMPI Spermalie
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3.
HET GSM-PROBLEEM VAN JOS
Ik ben Jos Weemaels en ik ben slechthorend en zwaar slechtziend. Ik ben getrouwd met
een dove vrouw.
Ik zelf kan telefoneren, maar mijn vrouw niet. Mijn vrouw kan
sms-en, maar ik kan de berichten niet lezen.
Een aantal maanden geleden heb ik een gsm uitgeprobeerd waarvan de berichten omgezet worden in spraak, maar door mijn gehoorprobleem is dit voor mij onverstaanbaar. Ook
heb ik de lettervergroting uitgeprobeerd, maar het lukte mij niet om dit te lezen.
Nu gebeurt alles via de kinderen. Ik telefoneer naar de kinderen, zij sturen dan een sms
naar mijn vrouw. Of mijn vrouw stuurt een sms naar één van de kinderen waarna zij mij
dan opbellen om de boodschap door te geven.
Ik vraag me dus af of er een oplossing bestaat om met mijn vrouw van op afstand te communiceren. Als iemand hetzelfde probleem had en er een oplossing voor gevonden heeft,
mag hij/zij altijd contact opnemen met info@annatimmerman.be, zij zullen contact met mij
en mijn vrouw opnemen.
Jos Weemaels

4.
Muziek op gevoel tijdens REVA en Struikelblok 2009
Mentor vzw uit Kortrijk organiseerde op 23, 24 en 25 april 2009 tijdens de REVA-beurs in
Flanders Expo een heus interactief parcours waarbij de bezoeker zich 'doofblind' kon uitleven in de dancing en 'blind' kon genieten van de film 'Ben X' in de bioscoop. Van 19 tot en
met 31 oktober 2009 werd dit initiatief herhaald in het Poortgebouw V-tex te Kortrijk, uitgebreid met een hindernissenparcours en infostands. Vzw Anna Timmerman was telkens
aanwezig en heel wat mensen van onze doelgroep hielpen mee om de bezoekers te ontvangen, rond te leiden of een woordje uitleg te geven over leven met doofblindheid.
Voor een verslag en foto‟s van beide evenementen verwijzen we naar de website van vzw
Mentor : www.mentorvzw.be – klik op alle projecten – klik daarna op Struikelblok 2009.
Daar kan je tevens het gastenboek nalezen. Je zal zien dat de bezoekers telkens zeer lovend waren over het opzet en de organisatie van beide initiatieven.
De muziek werd voelbaar gemaakt met een trilvloer en voelstoelen. Ook werd de muziek
haptisch getolkt op rug en schouder en hand in hand. Voelstoel, trilvloer en haptisch tolken
van muziek zijn inmiddels goed gekend bij onze mensen. Daarnaast konden de bezoekers
de muziek ook nog ervaren in een muzikale schommelstoel, een klankwieg, een grote
klankschaal en een Strinboard. Over deze laatste toestellen volgt hier een woordje uitleg.
De muzikale schommelstoel
Deze stoel kan uiteraard schommelen, kan in verschillende posities vastgezet worden, gewoon als niet schommelstoel, met de benen hoger, met het hoofd hoger en uiteraard de
meest indringende sensatie is het voelen van de muziek. Ander voordeel : de stoel biedt
alle ruimte om aan de persoon die plaats neemt in de stoel zeer gemakkelijk voet, hand of
hoofd een massage te kunnen geven.
De klankwieg
Een wel erg apart muziekinstrument; je kunt er in zitten of liggen en er tegelijkertijd zachtjes mee schommelen... In feite is de klankwieg een geslaagde combinatie van muziekin6

strument en een ontspanningsmeubelstuk. Wanneer de snaren aan de buitenkant van het
instrument worden bespeeld ontstaan er zuivere klanken die tot een intensieve vibratie zullen leiden. Door tegelijkertijd zachtjes heen en weer te schommelen wordt het rustgevende
effect alleen nog maar versterkt. Het gebruik van de klankwieg kan werkelijk al na korte tijd
leiden tot een zeer grote mate van ontspanning bij de persoon die erin ligt.
Om te voorkomen dat deze toestand een negatieve uitwerking oproept (met name bij
zwaar meervoudig gehandicapte mensen) is een speciale, met hooi en een kruidenmix van
melisse, hop en lavendel gevulde matras ontwikkeld, dat in de klankwieg kan worden gelegd en zodoende de sterkste vibraties wegneemt. Tegelijkertijd zal de heerlijk ruikende matrasvulling juist een rustgevend effect veroorzaken.
In feite worden diverse belangrijke zintuigen op een verantwoorde manier geprikkeld; het
eventuele restgehoor, het voelen (van de trillingen) en het ruiken.
De circa 3 cm dikke matrasvulling is met een zeer sterke uitwasbare bekleding overtrokken
en wordt door middel van een klittenband bevestiging in de klankwieg gefixeerd.
De klankwieg is leverbaar in diverse afmetingen.
De grote klankschaal
Men kan er met de voeten in plaatsnemen en iemand slaat de snaren dan aan.
De Strinboard
Dit relaxerend instrument legt men op de buik, langs de rug of stelt men rechtop. Het instrument flankeert steeds de rug en de achterzijde van het hoofd of de buik. Zodra men de
snaren gaat aanraken krijgt men aangename vibraties.
Voor meer informatie over deze toestellen kan je terecht bij Alfons Bertels alfons.bertels@skynet.be / tel. : 03/411.28.50
Door: Peter Vanhoutte (met dank aan Koen Amerlynck)

5.
SOCIAL HAPTIC COMMUNICATION
Na de succesvolle opleiding in maart 2008 door het Finse paar Russ Palmer en Riitta Lahtinen in Social Haptic Communication is er een werkgroep opgestart.
Deze werkgroep bestaat uit volgende leden: Peter Vanhoutte en Jos Weemaels als doofblinde personen, Eline Baekelandt als begeleider, Elke Verstraete, Bernice Bossaert, Hilde
Wouters, Carine Van Hulle, Koen Amerlynck en Annie Dierickx als tolken.
De werkgroep heeft volgende doelstellingen:
Verspreiden en bekend maken van “Haptic Communication” en begeleidingstechnieken
Zich vervolmaken in “Haptic Communication”
Lessenpakketten maken voor verschillende doelgroepen
Cursussen geven
We zijn reeds vijf maal samengekomen om de DVD verder te bestuderen en de verschillende “Haptic Signs” te oefenen.
We richten ons vooral naar volwassen doofblinde personen..
Om een optimaal resultaat te bekomen hebben we beroep gedaan op VZW Informant, die
mensen begeleidt in het vormen van lesgevers.
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Johan Moreels zal ons het komende half jaar maandelijks opleiden, zodat we in september
2010 kunnen starten met het inrichten van cursussen.
Daarnaast zullen Marlene Daelman, Jos Weemaels, Peter Vanhoutte en Annie Dierickx
deze communicatievorm aanpassen voor congenitaal doofblinde kinderen en jongeren.
Verdere informatie op onze website: www.annatimmerman.be
Een DVD kan verkregen worden na storting van 18 Euro op rekening van:
Anna Timmerman vzw.
Rek.nr.: 470-0504001-13
IBAN: BE 08 4700 5040 0113
BIC: KREDBEBB
Met vermelding: DVD Haptic
Annie Dierickx

6.
MASTEROPLEIDING OMTRENT COMMUNICATIE MET DOOFBLINDEN TE GRONINGEN.
Sinds 2006 bestaat er een internationaal 1-jarig masterprogramma aan de Rijksuniversiteit
in Groningen (Nederland), onderleiding van
Prof. Dr. Marleen Janssen. Het masterprogramma gaat over
communicatieontwikkeling bij personen die doofblind geboren zijn:
Master Educational Sciences. Section: Communication and Congenital Deafblindness
Voor wie ?
Voor mensen met een relevante bachelor opleiding die zich graag specialiseren in communicatie en congenitale doofblindheid. Aangezien het om een internationale master gaat,
is de officiële taal van het programma Engels.
Het gaat telkens om een kleine groep (7 of 8) studenten, wat een intensieve opleiding garandeert. Daarbij biedt de combinatie van mensen met een jarenlange ervaring in het
werkveld en van pas afgestudeerde (ortho)pedagogen/psychologen of menswetenschappers de gelegenheid tot interessante uitwisselingen en tot een variatie aan invalshoeken,
bij het bespreken van praktijkvoorbeelden en bij het analyseren van het videomateriaal.
Doelstelling en inhoud van het programma
De studenten verwerven theoretische en methodologische vaardigheden waardoor ze in
staat zijn om communicatie te analyseren in complexe situaties. Door de verkregen methodes zullen zij hun kennis kunnen toepassen voor interventies en voor onderzoek.
De inhoud van het programma is gebaseerd op en geïnspireerd door het werk van de Deafblind International European Communication Network ( DbI ECN). Deze werkgroep is
opgericht in 1988 en bestond toen uit vijf leden uit vijf verschillende landen, nl Noorwegen,
Denemarken, Frankrijk, België en Nederland. De werkgroep werd ondertussen wat uitgebreid. Momenteel doceren Anne Nafstad (Noorwegen); Inger Rodbroe (Denemarken); Jacques Souriau (Nederland); Marlene Daelman (België); Flemming Ask Larsen (Denemarken); Marleen Janssen (Nederland) en Paul Hart (UK).
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Dit masterprogramma is het enige ter wereld dat zo specifiek focust op het onderwerp
communicatie bij personen met congenitale doofblindheid. Het wil congenitaal doofblinde
en horende/ziende personen middelen ter beschikking stellen om hun pogingen te ondersteunen om mekaar wederzijds te begrijpen. Het verrekt hierbij van de spontane gestes die
personen met doofblindheid uiten en waarmee ze ons inzage geven in hun belevingswereld. De studenten zullen een bijdrage leveren aan het bevorderen van de communicatieve
ontwikkeling vanuit een dialogische benadering. Deze biedt een relevant kader dat de
communicatieve relatie als uitgangspunt neemt en niet de individuele communicatieve
vaardigheden.
De masterstudie start met een literatuurpakket, dat de studenten dienen door te nemen in
de maand september. Tijdens de maand oktober worden voltijds lessen georganiseerd.
Iedereen verblijft dan in Groningen. Een maand later, nadat de thesisonderwerpen werden
bepaald, gaat iedereen terug zijn eigen weg. Onder supervisie van op afstand door 2 docenten, wordt een thesis geschreven. Deze moet klaar zijn tegen eind juni. In november
worden de diploma‟s uitgereikt. Alle pas afgestudeerde studenten en deze van het nieuwe
jaar, verzamelen in Groningen voor een gezamenlijke workshop waar de bevindingen uit
alle thesissen van dat jaar worden gepresenteerd. Deze afronding van een intens jaar van
specialisatie vormt meteen een goede wetenschappelijke basis, waarop de nieuwe studenten hun eigen ideeën vorm kunnen geven.
Dr. Marlene Daelman,
Orthopedagoge en gastdocent International Master‟s degree in Educational
Sciences Communication and Congenital Deafblindness (RU Groningen)

7.
SMS’jes in braille
Voor doofblinde personen die braille kennen bestaat al enige tijd de mogelijkheid om te
SMS-sen. Een smartphone uitgerust met een schermuitleesprogramma, draadloos verbonden met een brailleleesregel maakt het mogelijk om sms-jes te schrijven en te lezen.
Een smartphone is een duurdere GSM. Deze GSM kan je uitrusten met extra programma‟s
zoals je op een computer extra software kunt zetten.
Als je op een smartphone een schermuitleesprogramma zet, zoals talks of mobile speak,
dan wordt die toegankelijk voor mensen met een visuele handicap via spraakweergave:
een kunststem leest voor wat er op het schermpje te zien is. Deze kunststem is spijtig genoeg onvoldoende duidelijk voor de meeste mensen met een hoorapparaat.
Wanneer je deze smartphone met uitleesprogramma draadloos (via bluetooth) verbindt
met een brailleleesregel, dan verschijnt de inhoud van het schermpje in braille. Leesregeltjes van 12 of 20 cellen zijn zeer handig om mee te nemen. Gezien leesregels zeer duur
zijn en een doofblind persoon zijn leesregel vaak als communicatiehulpmiddel en computeraanpassing zal gebruiken, verdient een leesregel van 40 cellen wellicht de voorkeur. In
elk geval moet het gaan om een leesregel die uitgerust is met bluetooth.
Om je smartphone te kunnen bedienen en sms-jes te kunnen schrijven is het zeer handig
als je kiest voor een leesregel met ingebouwd (braille)toetsenbord. SMS-jes schrijven met
behulp van de toetsjes van je smartphone lijkt me zeer omslachtig als je ze niet ziet. Je typt
je berichtje in op het toetsenbord van je leesregel en dit verschijnt dan op het schermpje
van je smartphone. Met dit toetsenbordje vorm je ook het gsm-nummer van de bestemmeling of selecteer je dit uit je contactpersonen. Je berichtje verzenden lukt ook via de leesregel of het toetsenbord.
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Uiteraard zal je smartphone een trilfunctie hebben zodat je weet wanneer er een berichtje
is.
Financieel:
In principe vergoedt het VAPH de GSM niet: deze moet je dus zelf bekostigen, ze beginnen in de prijsklasse vanaf ongeveer € 300. Het schermuitleesprogramma kan je wel bij
het VAPH aanvragen (richtprijs 250 EURO). De kleine leesregeltjes staan niet op de refertelijst en kunnen dus enkel via de bijzondere bijstandscommissie van het VAPH (BBC)
aangevraagd worden. 40-cellige brailleleesregels worden wel terugbetaald, zeker als je die
ook als computeraanpassing, autonoom leestoestel, notitietoestel en communicatietoestel
gaat gebruiken.
Heb je nog vragen, contacteer me gerust
Peter Vanhoutte (met dank aan Jeroen Baldewijns, Gerrit Van Den Breede en Veerle Sandermans)

8.
UIT DE KRANT : DOOFBLINDE OMA IN CEL
De 81-jarige Monica Patricia Moss uit het Australische Sutherland moet minimaal een half
jaar de cel in. De grootmoeder, die gedeeltelijk doof en blind is, heeft namelijk negentien
jaar lang uitkeringsfraude gepleegd.
Moss heeft het sociale zekerheidsstelsel van haar land voor bijna twee ton in Australische
dollars, oftewel zo'n 130.000 euro, een poot uitgedraaid. Toch leek de oude vrouw verbaasd in de rechtbank toen ze de nieuwste aanklachten aanhoorde.
Vorig jaar bekende de vrouw al schuldig te zijn aan pensioenfraude door iedere maand
tweemaal haar hand op te houden. Zowel onder haar meisjesnaam als haar getrouwde
naam wist ze elke keer de uitkering binnen te harken. Vanaf september 1988 wist ze maar
liefst 196.233 dollar extra op te strijken van de staat.
De vrouw klaagde in de rechtbank dat ze het geld nodig had om de verzorging van haar
man te kunnen betalen. De oude man lijdt namelijk aan longemfyseem. Hun beide AOWuitkeringen zijn volgens Moss niet toereikend.
De rechter was echter onverbiddellijk. Naast een voor die leeftijd hoge celstraf, wordt haar
huis ter waarde van 350.000 Australische dollar verkocht ten gunste van de staat. Ze mag
er echter nog wel tot haar dood blijven wonen.
Bron: http://www.blijfbij.nl/asp/default.asp?t=article&newsid=253344

9.
UIT DE KRANT: AMAI MIJN OREN!
Audioloog Bart Vinck is formeel: het gaat slecht met ons gehoor, héél slecht. We leven in
een maatschappij waarin alles niet alleen sneller moet, maar ook luider.
Doordat we onze oren niet genoeg beschermen, worden er zelfs steeds meer kinderen
geboren met blijvende gehoorschade.
MP3-spelers, filmbezoek, festivals,… allemaal plegen ze een rechtstreekse aanval op ons
gehoor. En alleen preventie helpt!
Meer info over tinnitus en gehoorschade, vind je op:
www.een-en-al-oor.be
Bron: website van Radio 2
10

10.
UIT DE KRANT: STANDBEELD HELEN KELLER SIERT CAPITOOL IN WASHINGTON
Een standbeeld van Helen Keller siert sinds kort het Capitool in
Washington, de zetel van de Amerikaanse volksvertegenwoordiging. Het is voor het eerst
dat een standbeeld van iemand met een beperking is opgenomen in de Statuary Hall, de
ruimte in het Capitool die is gewijd aan vooraanstaande Amerikanen. In deze hal wordt
elke Amerikaanse staat vertegenwoordigd door twee beelden. Het beeld van Keller vertegenwoordigt Alabama, haar geboortestaat.

Foto: standbeeld van Helen Keller
Helen Keller (1880 -1968) was een wereldberoemde doofblinde auteur, taalkundige en activiste. Als kind werd ze doof en blind als gevolg van een hersenvliesontsteking. Haar lerares Anne Sullivan lukte het om Keller te leren communiceren en zo de begrenzing van haar
geïsoleerde leven te doorbreken. Keller leerde braille én gebarentaal. Ze promoveerde
cum laude in de taalwetenschap en schreef artikelen en boeken, waaronder haar autobiografie 'The Story of My Life'. Wereldberoemd werd ze dankzij het op haar leven gebaseerde verfilmde toneelstuk 'The Miracle Worker'. Ze hield
over de hele wereld lezingen over het onderwijs aan blinde en dove
kinderen.
De naam Helen Keller is verbonden aan instituten en organisaties over de hele wereld. In
België oa aan de Helen Keller Club, de ontmoetingsplaats van heel wat volwassen mensen
met doofblindheid en doofslechtziendheid.
Kellers beeld vervangt dat van een Zuidelijke officier uit de Amerikaanse burgeroorlog die
opkwam voor openbaar onderwijs. Het bronzen standbeeld verbeeldt Keller als klein meisje bij een waterpomp. Volgens de overlevering kreeg ze als zevenjarige inzicht in de betekenis van geschreven taal toen haar lerares de letters w-a-t-e-r in Kellers ene hand schreef
terwijl ze de andere onder de stromende pomp hield. De American Foundation for the Blind
(AFB), de nationale blindenstichting waarvoor Keller decennia werkte en die onder andere
haar archieven beheert, is uiteraard blij met het beeld en noemt Keller een "echte Amerikaanse heldin die nog steeds hoop en moed geeft aan iedereen die haar verhaal hoort".
Een ver familielid van Keller weerlegt op een internetsite de voorzichtige kritiek dat het
beeld de essentiële rol van Sullivan onderbelicht zou laten als volgt: "Oorspronkelijk bestond het beeld uit Helen Keller en Annie Sullivan bij de pomp. Maar omdat de standbeelden in het Capitool maar één persoon mogen verbeelden, is Sullivan verwijderd".
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Bron: Anderslezen.nl

11.
EDBN-REIS NAAR DUITSLAND
Van maandag 2 tot zondag 8 augustus 2010 wordt de 12de EUROPESE REVALIDATIE
EN CULTURELE WEEK VOOR doofblinden georganiseerd door de Vereniging van de
doofblinden in Baden-Würtemberg (Duitsland) en het bisdom Rottenburg-Stuttgart - pastorale zorg voor doofblinden. Hieronder volgt de uitnodiging van de organisatoren.
Beste vrienden
Wij bevestigen hierbij dat de “12e Europese revalidatie en Culturele Week” (ERCW) zal
plaatsvinden in Tübingen, Duitsland!
Welkom!
Wij zijn verheugd u uit te nodigen, Europese doofblinden, om deel te nemen aan de ERCW.
De ERCW zal worden georganiseerd in Tübingen, Duitsland.
VOORLOPIG PROGRAMMA: (Er kunnen veranderingen zijn in het programma!)
Maandag 02/08/2010:
Dag van aankomst.
Receptie – Verwelkoming - Diner – Informatie
Dinsdag 03.08.2010:
Thema : Geschiedenis
Ontbijt in Tübingen - Lunch - Trip naar Ludwigsburg – diner -informatie
Informatie over het park: http://www.bluehendes-barock.de (Duits)
Woensdag 05.08.2010: Thema: Stad en Cultuur
Ontbijt in Tübingen – Lunches - Trip naar Ulm – diner - informatie
Informatie over de stad Ulm: http : / / www.ulm.de/start.3080.htm ...
Informatie over de beroemde Minster:
http://www.tourismus.ulm.de/tourismus/en/sehenswert/kirchen_und_kloester/ulmer_muenst
er/ulmer_muenster.php
Informatie over het museum:
http://www.museum-brotkultur.de/
Donderdag 05.08.2010: Thema: Landelijke Cultuur
Ontbijt - Reis naar Bad Dürrheim - lunch - Trip naar Gutach – diner - informatie
Informatie over het museum: http://www.narrenschopf.com/index.php (Duits)
Informatie over het park:
http://www.parkmitallensinnen.de/park/ (Duits)
Informatie over het museum:
http://vogtsen.land-in-sicht.com/index.php
http://www.museum-brotkultur.de/ diner.
Vrijdag 06.08.2010:
Tübingen
Ontbijt. – Lunches – Diner - Informatie.
Zaterdag 07.08.2010:

Natuur en shopping
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Ontbijt. - Lunches. - Trip naar Bad Urach en Beuren - Barbecue met theater, dans, percussie
.
Informatie over de waterval in Bad Urach:
http://home.vrweb.de/eugen.winklharrer/waterfalls/deutschland/deutsch_bw.htm (Duits) ...
over de hete bronnen Beuren: http://www.beuren.de/seite2.htm (Duits)
Zondag 08/08/2010:
Ontbijt

Dag van vertrek.

De officiële taal van de ERCW zal Engels zijn. Maar als je deze taal niet begrijpt, moet je
niet thuis blijven! Er zijn verschillende communicatiemiddelen, zodat ieder van ons in staat
zal zijn om te communiceren met iedereen.
LOGIES
Accommodatie zal voornamelijk tweepersoonskamers zijn, maar er zijn ook kamers enkele
eenpersoonskamers; echter met een extra toeslag (600 € in plaats van 450 €). De sanitaire voorzieningen zijn goed.
De deelnamekosten zijn inclusief alle maaltijden (ontbijt, lunch en diner) begint met diner
op maandag 2 augustus en eindigt met ontbijt op zondag 8 augustus.
Hotel: Hospice
Neckarhalde 2
D-72072 Tübingen
http://www.hotel-hospiz.de/
Hotel am Schloss
Burgsteige 18
D - 72070 Tübingen
http://www.hotelamschloss.de/html/english.html
PLAATS: Tübingen is een verleidelijke en dynamische Zwabische cultuurstad, 15 mijl ten
zuidwesten van de luchthaven van Stuttgart, met ongeveer 90.000 inwoners en 23.000
studenten.
Sinds de oprichting in 1477, heeft de universiteit het karakter en het uiterlijk van deze stad
bepaald en brengt dit leven in Tübingen. De universitaire ziekenhuizen worden niet alleen
gebruikt door de inwoners, maar ze trekken ook patiënten en bezoekers van ver en van
dichtbij
www.tuepps.de / Tuebingen-english.htm
TRANSPORT
De plaats is goed bereikbaar via de lucht en het spoor. Het dichtstbijzijnde vliegveld is
Stuttgart Airport, 25 km van Tübingen. Het dichtstbijzijnde centraal station is Tübingen.
Men organiseert vervoer van en naar de luchthaven. Het station ligt in het hart van de stad
en gemakkelijk bereikbaar te voet in ongeveer 15 minuten. Met het internet vindt u meer
informatie over: Vluchten naar Stuttgart Airport: http://www.stuttgart-airport. com / sys /
index.php?
VERZEKERING
De deelnemers moeten hun eigen verzekering regelen voor de reis en voor het verblijf in
Duitsland.
REGISTRATIE
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Alle personen, met inbegrip van tolken, die zullen deelnemen aan de vakantie vullen het
inschrijvingsformulier in en sturen het terug voor 30 april 2010.
BETALING
Uw inschrijving is geldig wanneer de deelnamekosten volledig betaald zijn. Uiterste datum
voor betaling is 30 april 2010.
Gelieve betaling te doen door overschrijving op het volgende rekeningnummer: Rekeninghouder: bisdom Rottenburg-Stuttgart vermelding: TBL-pastorale 131150; ERCW2010
Naam van Bank: Volksbank Herrenberg-Rottenburg IBAN: DE86 6039 1310 0010 2020 05
SWIFT: BIC Genode 1 VBH
Het IBAN-nummer en SWIFT-adres moet u bij uw overschrijving gebruiken. Zorg ervoor
dat de vermelding ERCW 2010, TBL-pastorale 131.150; en naam deelnemer (s) in de details van uw overschrijving staan.
BEVESTIGING: Een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving zal naar u worden verzonden nadat we uw betaling volledig hebben ontvangen. Een gedetailleerd vakantieprogramma zal later worden toegezonden.
Als je nog doofblinde mensen kent, die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in deze vakantie, stuur dit bericht naar hen of stuur ons hun adres.
Als u meer informatie wilt of als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Diaken Peter
Hepp: Mail: peter.hepp@drs.de Post : katholieke pastorale zorg voor mensen met Hörsehbehinderung / doofblindheid, Bisdom van Rottenburg-Stuttgart, diaken Peter Hepp, in
St. Michael 39, D-78628 Rottweil, Duitsland Telefoon: + 49 741 2902 642 Fax: + 49 741
2902 64
Vertaald uit het Engels door Bernard Legrand
13.
ACTIVITEITENKALENDER
 Helen Keller Club
- 27 februari: in Spermalie (Snaggardstraat 9, Brugge)
Soep met belegde mini-broodjes
Vorming: verslag Wereldcongres met foto‟s
Leo Cleyman en Filip Verstraete
- 20 maart: vierhandengebaren / Lorm/Haptic !?
Dagschotel
Bowling (iedereen gaat mee!).
- 24 april:

vierhandengebaren / Lorm/Haptic !?
Dagschotel

- 22 mei: Daguitstap (verrassingsreis met autobus).
Aangeboden door de Club aan de leden!
- zondag 27 juni: Deelname: aan de Smultoer in Lichtervelde
Met de tandem of per auto.
- zaterdag 27 augustus: bezoek aan paardenboerderij in Maldegem.
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- 25 september: Deelname aan WDD
- 23 oktober: vierhandengebaren / Haptic / Lorm !? (Effeta)
Kipfestijn -spel
- 27 november: vierhandengebaren / Haptic / Lorm !?
Algemene vergadering
- dinsdag 28 december:

Kerstfeest (Effeta)

 05-02 -> 18-03 2010 : MUZIEK EN THEATER
Cultuurcentrum Kortrijk – De Kortrijkse Schouwburg organiseert: Muziek en theater ; toegankelijk voor iedereen
Simultaan getolkt in de Vlaamse Gebarentaal
Voelstoelen zetten de muziek om in trillingen – enkel op aanvraag !
Ringleiding voor slechthorenden - Assistentie
Nicole & Hugo – Niet te geloven (40 jaar Nicole & Hugo)
Woensdag 10 maart 2010, 15 u in de Kortrijkse Schouwburg
Kaarten aan 15 euro
Els De Schepper – Els De Schepper roddelt!
Donderdag 18 maart 2010, 20u15 in de Kortrijkse Schouwburg
Kaarten aan 25, 23 en 21 euro
Reserveren bij Uit in Kortrijk :
telefoon : 056/23.98.55 - fax : 056/26.44.35
e-mail : uit@kortrijk.be
Info tevens via de website : www.cultuurcentrumkortrijk.be
Gelieve ten laatste 8 dagen vooraf te reserveren en bij reservering duidelijk te vermelden
als u
O rolstoelgebruiker bent
O gebruik wil maken van de ringleiding
O gebruik wil maken van de voelstoelen van Intro
O beroep wenst te doen op de Tolken Vlaamse Gebarentaal
O andere assistentie (bvb. bij visuele beperking) of vragen hebt
Parkeerplaatsen voor rolstoelgebruikers
Neem contact op met het parkeerbedrijf Parko, tel. : 056/27.83.83, fax : 056/27.83.89 of
info@parko.be
De toegankelijkheid wordt verzorgd i.s.m. de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een
Handicap, stad en OCMW Kortrijk, De Stroom en het tolkenteam van Deaf Events (Te
Gek!? en Nicole & Hugo) en Intro (Els De Schepper).

Eindredactie Tinne Eeckels en Paul Bulckaert
ANNA TIMMERMAN vzw – Snaggaardstraat 9 - 8000 Brugge
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