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Stichting Vrienden Doofblinden Noord- Nederland
Stichting Vrienden Gehoord en Gezien
Beste mensen,
Voor u ligt de eerste Vriendenbrief waar de naam van Jan de Kort niet
meer onder staat. Zoals sommigen van jullie wellicht al weten, heeft Jan
zich teruggetrokken als actief belangenbehartiger voor mensen die
beperkt zijn in horen plus zien. In deze Vriendenbrief leest u een
afscheidsbericht van hem. Namens alle cliënten, vrijwilligers en de
besturen van beide Vrienden, wil ik Jan op deze plaats hartelijk bedanken
voor zijn jarenlange onafgebroken inzet. Woorden schieten eigenlijk te
kort om onze dankbaarheid uit te drukken.
Met vriendelijke groet,
Jessyca de Wit
Bericht van Jan
Het is al weer vele jaren geleden dat ik aangenomen werd als coördinator
voor de begeleiding van mensen die beperkt zijn in horen plus zien in het
brede Noorden. Omdat mijn collega Eef Smit en ik meenden dat dit beter
kon, hebben we bedacht dat OTwee opgericht moest worden. Deze
instelling had succes, maar helaas viel Eef al snel weg en toen ik mij
terugtrok werd OTwee overgedaan aan de GGMD. Mijn betrokkenheid bij
deze bijzondere doelgroep bleef. Samen met Annelie Westhuis besprak ik
de mogelijkheden om opnieuw iets op te zetten. Na wat probeersels
resulteerde dit in de dagbesteding in het OOG en OOR huis.
Nu Annelie, samen met haar medewerkers, de dagbesteding op de rails
heeft, wordt het tijd afstand te nemen. Ik geef tegenwoordig af en toe les
aan studenten zorg en dat wil ik blijven doen, net zoals mijn schrijven.
Maar van Gehoord en Gezien en de Vriendenbrief zal ik mij steeds verder
terug gaan trekken. Ik zal u zeker ontmoeten, tijdens één van de
activiteiten en u leest of hoort vast wel weer eens iets van mij. Ik bedank
u vooral voor de vele, vele jaren dat ik u allen mocht ontmoeten. In die
ontmoeting lag mijn drijfveer en dat zal ik nooit vergeten, net zoals ik u
en u en u nooit zal vergeten.
Tot een andere keer, hoi,
Jan
Reizen
Eerder schreven we over de mogelijkheid om, in de trein, gebruik te
maken van de reisassistentie van de NS. Nu is het helaas nog zo dat u
door de assistent slechts tot in het halletje (het balkon) van de trein
geholpen wordt, maar verder niet. U moet dus zelf een zitplaats zoeken.
Gehoord en Gezien heeft hierover contact opgenomen met de NS. Onze

vraag was of reizigers behorende tot de groep doofblinden niet op een
zitplaats gezet konden worden, onder andere vanwege de vaak
voorkomende evenwichtsproblemen. De NS heeft deze vraag serieus
genomen en zal halverwege dit jaar reageren. Tot die tijd hangt het van
de reisassistent af of u op een zitplaats terecht komt, maar vraag hier
altijd naar.
Wist u trouwens dat u ook recht heeft op begeleiding op de luchthaven en
bij aankomst elders ook begeleiding kan krijgen? Vooraf wel melden!
Trouwens, gaat of wilt u met de trein door Duitsland? Als u in Nederland
een kaartje koopt, mag uw begeleider ook in Duitsland gratis mee. In
Duitsland is er erg goede stationsassistentie, die u ook vanuit Nederland
kunt regelen.
Magazine Hoor Friesland stopt
Helaas zal het informatiemagazine van Hoor Friesland, de
belangenvereniging voor dove en slechthorende mensen in Friesland, ook
actief voor doofblinde mensen, binnenkort voor het laatst verschijnen. In
dit laatste nummer van Info zal een artikel worden gepubliceerd over de
opening van het OOG en OOR huis. Te zijner tijd zal Gehoord en Gezien
een link plaatsen naar het digitale exemplaar, zodat iedereen het artikel
kan lezen.
Eigen bijdrage dagbesteding en huishoudelijke hulp
Het is nog een plan, maar het lijkt erop dat per 1 januari 2019 de eigen
bijdrage aan WMO gerelateerde zorg sterk wordt gemaximaliseerd! Er is
sprake van 17,50 euro per vier weken. Dat zou voor een groot aantal
cliënten betekenen dat de zorg bereikbaarder wordt, dus we hopen er op.
Deelgenotendag Oogvereniging
Op 9 juni wordt er vanuit Oogvereniging Oor & Oog, participatiegroep
Doofblinden, een deelgenotendag georganiseerd in Leek. Leek ligt in de
provincie Groningen, dus dat is deze keer niet ver van huis. Op het
programma staan een high tea, een rondleiding in het nationaal
rijtuigenmuseum, een wandeling en een borrel. Deelname voor leden en
begeleiders kost 15 euro, niet-leden betalen 25 euro. Voor meer
informatie kunt u terecht bij Laura Peihak-Kwast: l.kwast@ziggo.nl.
Website
Het team van Gehoord en Gezien is druk bezig om de website te
verbeteren. Nieuw zijn blogs, die geschreven zijn door cliënten. Saskia
heeft het spits afgebeten. Lees haar eerste blogs op
http://gehoordgezien.nl/blogs/. Wilt u een bijdrage leveren aan de
website in de vorm van een blog of verslag? Neem dan contact op met
Jessyca: jessyca@gehoordgezien.nl.

