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ies jij voor doof of blind? lk kan niet kiezen, want door het Ushersyndroom word
ik doof én blind. Ik ben Rick Brouweri 5I jaar en vader van 2 jong volwassen
kinderen. Mijn gehoor is afgelopen jaren verder achteruitgegaan waardoor de

meest krachtigste hoortoestellen niet meer voldoende spraakverstaan geven en

mijn zicht is amper een graad of I à 9. Eigenlijk ben ik rijp voor een Cochleair
lmplantaat. En in slechte lichtomstandigheden Iul«t het mij ook niet goed meer
om spraak af te zien met mijn kokerzicht.

Yanaf 2012 maak ik met grote regelmaat gebruik van schr1ftolken.

ln mijn werk had ik steeds meer moeite om vergaderingen goed brl

te wonen en te verstaan. Dit kostte mr.1 bakken met energie. Totdat
iemand, die ook het Ushersyndroom heeft, m 1 attendeerde op het

inschakelen van een schrrlftolk voor privé en in werksituaties. De

schrrlftolkuren voor op miln werk heb ik aangevraagd via het UVW en

voor prive situaties heb ik de uren aangevraagd via Menzis.

Kleuren en letters
Wat een verademingl De schrlftolk neemt haar of zr.1n eigen beeld-

scherm mee en stelt in overleg met mrl miln voorkeur van letters en

kleur in. Met een speciaal toetsenbord typt de schrilftolk geen letters

maar lettergrepen in waardoor het typen op dezelfde snelheid kan

komen als het gesproken woord. Meelezen van een scherm stelt mrl

in staat om alles goed te kunnen bllven volgen. Wat mq ook duidehlk

werd was dat er in vergaderingen heel wat oeverloos afgekletst
wordtl Na enige tqd ervaring met schrryftolken ging ik ook schryftol-

ken inzetten in andere soort situaties, zoals een cursus of workshop.

Campagneteam Stichting Ushersyndroom
Als lid en vrijwilliger van het campagneteam Stichting Ushersyn-

droom ben ik nog steeds met behulp van schrrlftolken actief met
allerlei acties organiseren en projecten opzetten. Op de Ziezobeurs

in Houten, een drukbezochte beurs, zou ik samen met andere leden

van het campagneteam, brj onze stand tekst en uitleg geven over

onze campagne. Deze beurs én hal is voor slechthorenden een draak

wat betreft de verstaanbaarheid. Op deze dagen is het m1 toch
gelukt om, met behulp van de schrrlftolk, met gerhteresseerden te

kunnen praten en uitleg te geven over onze campagne. Echt super!

Wist je dat schrrlftolken ook een Velowalk hebben? Dan kun 1e al

lopend over de beurs of markt lopen en loopt de schrlftolk met een

speciaal scherm en toetsenbord met je mee.

Kick-off
Laatst hadden we de informele kick-off van het nieuwe bestuur én

nieuwe naam van de stichting. http://www.ushersyndroom.nl/
stichti ng-ushersyndroom-start-met-nieuw-bestu u r-en-naam/

Een feestelrlke bijeenkomst in Utrecht, bqpraten met bekenden en

kennismaken met nieuwe mensen. Om echt met de mensen in

deze rumoerige ruimte, br1 te praten heb ik gekozen om ook hier een

schrrlftolk in te zetten. En ik kan 1e vertellen er is heel wat blgepraatl

Actief en belrokken
Als je in overleg treedt met je schrlftolk dan is er meestal wel een

passende oplossing voor elke Iuister-situatie. Met behulp van

schrlftolken ben ik in staat actief en betrokken te blrlven in de

samenleving en met de mensen om mr.1 heen. Daar ben ik super b[1

mee! lk kan niet kiezen
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