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Hoor je of hoor je niet (goed)? Iedereen hoort erbij!
ARhus’ Warmste Week ten voordele van Nowedo

De Warmste Week is ondertussen een traditie bij ARhus. Dit jaar zet het kenniscentrum zich
in voor een goed doel dat nauw aan het hart ligt van zijn dove collega Maddy: Nowedo vzw,
een organisatie die zich inzet voor doven en slechthorenden. De warmste acties gaan van start
met een volledig uitverkochte quiz waaraan zowel horenden, slechthorenden als doven
deelnemen.
Het startschot: inclusieve quiz
Doorwinterd quizmaster Wouter Bossuyt twijfelde geen seconde toen ARhus hem vroeg
om dit jaar een quiz in elkaar te boksen waaraan ook doven en slechthorenden kunnen
deelnemen. “Het is een primeur voor mij, een uitdaging om creatief uit de hoek te komen.
Voor de typische muziekrondes pas ik uiteraard deze keer, maar ik heb wel enkele
originele opdrachten in petto waarbij andere zintuigen dan het gehoor volop uitgedaagd
zullen worden.”
Collega Maddy en André Lathouwers, voorzitter van Nowedo vzw, gaven Wouter tips bij
het opstellen voor de quiz. “De quiz is volledig toegankelijk op vlak van de vragen zelf. De
aanwezige tolken zijn vooral ondersteunend. De vragen zijn allemaal visueel opgemaakt.
Een mooi voorbeeld van universal design, zeg maar”, aldus André Lathouwers.
Het belang van inclusieve activiteiten zoals deze quiz wordt onderlijnd door Filip
Verstraete, algemeen directeur Doof Vlaanderen: “Het is zeker belangrijk dat dergelijke
evenementen toegankelijk worden gemaakt voor dove gebarentaligen, voor meer
inclusie en zichtbaarheid. Dit moet ook op onze vraag en met onze medewerking
gebeuren.” Maddy beaamt dit: “Ik heb zelf aan ons Warmste Week-team voorgesteld om
dit jaar Nowedo als goed doel te kiezen. ARhus zou ARhus niet zijn als ze hier niet zouden
op ingaan.”

“Inclusie is één van de waarden van ARhus. Toegankelijkheid in de breedste zin van het
woord staat het hele jaar door op onze agenda. Doven kunnen tijdens activiteiten een
beroep doen op een gratis tolk Vlaamse Gebarentaal. Voor slechthorenden is er in ons
onthaal en onze polyvalente zaal ringleiding voorzien, een techniek die ervoor zorgt dat
mensen met een hoorapparaat geen last hebben van storend omgevingsgeluid. Vanaf

volgend jaar komt er in het kader van de European Disability Card ook een korting voor
begeleiders van mensen met een beperking”, vult directeur Yves Rosseel aan.

Maddy: de link tussen ARhus en Nowedo vzw
Maddy Bonte werkt al 30 jaar in de Roeselaarse bibliotheekwereld: eerst bij de Stedelijke
bib, daarna bij ARhus. Naast haar collectietaken, ondersteunt ze doven en
slechthorenden die ARhus bezoeken. Ze zorgt ook voor de aanvulling van de collectie
rond Vlaamse Gebarentaal (VGT) en dovencultuur en ze zit mee in de organisatie van
de VGT-basiscursus bij ARhus, die dit jaar volledig volzet is. “Dat is een opsteker, want er
is een serieus tolkentekort in Vlaanderen. Soms kan ik vergaderingen niet bijwonen
omdat er geen tolk beschikbaar is”, vertelt Maddy. “En ook dat is inclusie, horenden die
een extra inspanning voor ons doen om elkaar in the middle te kunnen ontmoeten”, aldus
Els Himpens van Nowedo.
Niet alleen bij ARhus, maar ook bij Nowedo vzw zet Maddy zich in voor doven en
slechthorenden. Als één van de 7 regionale verenigingen in Vlaanderen, behartigt
Nowedo al 25 jaar lang de belangen van de doelgroep, organiseert ze activiteiten en
vormingen en verspreidt informatie over gebarentaal, dovencultuur en toegankelijkheid.
Neem deel aan de warme acties van ARhus
Er staan nog meer activiteiten op het programma: op 6 december gaat ‘De Schrijfwijzen:
Het Groot Dictee heruitgevonden” door. Op 13 december kan je de kerstsfeer komen
opsnuiven tijdens de kerstconcerten in samenwerking met STAP. Passen deze acties niet
in je agenda? Ga dan langs in één van de afdelingen van ARhus om je rostjes in de rostpot
te deponeren. Of draag je steentje bij door in het ARhus Café het Warmste Week- gerecht
of de Warmste Week -mocktail te bestellen.
Meer info over de warme acties en inschrijven: www.arhus.be/warmste-week-2019

Niet voor publicatie / Praktische info en contact voor meer informatie:
Wat:
- Ideaal foto- of filmmoment voor of tijdens de quiz: 20 deelnemende groepen in actie
met tolken VGT en quizmaster Wouter in een vol ARhus Café.
- Symbolische sensibiliseringactie: Bij de verwelkoming zal Maddy in Vlaamse
Gebarentaal het woord richten aan het aanwezige publiek. Eerst zonder tolk,
daarna zal de tolk bijspringen om te vertalen wat Maddy zei. De rollen worden dus

omgedraaid: de horenden zullen deze keer ervaren hoe het voelt om niet te
begrijpen wat er gezegd wordt.
Wanneer: 29 november van 20u tot 24u. Speech van Maddy om 20u.
Waar: ARhus Café, 1e verdieping van ARhus, De Munt 8, Roeselare
Meer info:
Communicatiemedewerker Sandra Vanneste
sandra.vanneste@arhus.be of 0470 50 61 60
Graag een seintje indien u aanwezig zal zijn.

