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Willen je graag elk seizoen op de hoogte brengen van ontwikkelingen van de stichting.
Bij deze de eerste lente-nieuwsbrief!
B&B “Wachtershof” (te Zuidlaren)

De bouw is in volle gang!

Het leiding
klaar!

Het dak

- en elektrawerk

wordt met riet

De stukadoor

is

gedekt.

is gestart!

Zijn zelf ook aan het klussen!

Begin april hebben we een inzamelingsactie
hulpmiddelen voor de B&B.
Het bedrag is binnen

gestart voor

!!

enz…..
Voor een zo prettig mogelijk verblijf!
Ook voor personen met afasie die rolstoelgebonden
functioneren.

zijn of met 1 hand moeten

Studenten logopedie uit Limburg hebben een ontbijtkaart

gemaakt.

Marianne Glas, eigenaresse van camping de Vledders, heeft informatie gegeven om te
gebruiken voor een --uiteraard-- afasievriendelijke toeristische gids
Fijn!
René, voor velen bekend van de fietstocht, kwam een handje helpen om de rolstoel
picknicktafel in elkaar te zetten.

Een B&B zonder wandbekleding is maar saai.
Marloes gaat een kunstwerk maken.
Zij heeft afasie en gaat elke week naar atelier Ilona Molenaar.
Zijn erg benieuwd naar het resultaat.
Als ‘tegenprestatie’ komt zij samen met een vriendin een nachtje logeren
de B&B.

Oproep
Heb je afasie en wil je meehelpen in het reilen en zeilen van de B&B of heb je een
leuk idee

?

Horen graag van je en denken mee in mogelijkheden!

in

Studenten & de Stichting
Middelbare scholieren en studenten vinden de stichting.
Voor interviews

of informatie geven over afasie voor werkstukken

Maar, ook andersom! De stichting weet studenten ook te vinden!
De studenten Bewegingsagogie zijn afasievriendelijke beweeg -en
ontspanningsfilmpjes

Uit interviews
voor video’s:

gaan maken

, ook met personen met afasie, en de literatuur

is dit belangrijk

1. Ondertiteling
2. Rustige, duidelijke spreektaal gebruiken
3. Kernwoorden gebruiken in de video
4. De video opnemen in een rustige, prikkelarme omgeving
5. Gebruik maken van een korte, krachtige boodschap

De filmpjes staan nu op het

-kanaal van de stichting!

Stichting In Contact met Afasie - YouTube

Activiteiten dóór en vóór personen met afasie
Will’s kookvlog ging door, ondanks Corona
!
Om de maand een eenhandig recept! Hebben volgers gevraagd.
Siemon Vroom, eigenaar van Weerhandig (www.weerhandig.nl), heeft hulpmiddelen
gesponsord.
Zijn hem erg dankbaar!
Suggesties voor nieuwe recepten
zijn altijd welkom, Will bereidt ze met liefde!

De kookvideo’s zijn te zien op het

-kanaal van de stichting

Stichting In Contact

met Afasie - YouTube

Maar……gelukkig versoepeling van de maatregelen
!
Hebben dus ook weer een “fysieke” activiteit gepland.
Maandag 5 juli De picknick van Marian
Deze activiteit wordt onder andere mogelijk gemaakt door
de donateurs van de stichting!
Hebben nog 3 plekjes vrij!
Oproep
Heb je afasie of ken je iemand met afasie die een leuk, gezellig of mooi idee
voor een activiteit met lotgenoten?
Neem dan contact op via https://incontactmetafasie.nl/activiteiten/

heeft

Wil je de activiteiten financieel ondersteunen?
Word dan donateur!
Je gift is welkom op rekeningnummer NL18RABO0353820520,
Op naam van: Stichting In Contact met Afasie,
Onder vermelding van: Donatie+ jouw emailadres
(let op: het @-teken vervangen door --).
Bij voorbaat hartelijk dank

!

De stichting is nog steeds enthousiast om samen met Dinges Afasie Events een
inspiratie-dag te organiseren!
Wanneer

? Voorjaar 2022

Thema : “Samen leven met afasie”, vóór (maar ook dóór) personen met afasie en diens
naasten.
Stand van zaken:
Financiële plaatje in kaart brengen

Zoeken naar een geschikte locatie
Wordt vervolgd!
Contactgroep afasie “Ontmoeten in de Wachter”
Nog steeds uitstel door Corona
Ondertussen gaan we het concept goed uitwerken.
Meer informatie?
https://incontactmetafasie.nl/contactgroep/
Leuk als je een reactie wil geven op deze nieuwsbrief.
Mede namens het bestuur, een hartelijke groet,
Vicky Voorbraak

