Doofblinden Kamp 2017
Van: 5 t/m 11 augustus 2017
Locatie: Nieuw-Allardsoog te Bakkenveen
Deelnemers: 17
Doofblinde Assistenten: 37
Tolk-Doofblinde Assistenten: 7
Schrijftolken: 2
EHBO: 7/Iedere dag 2 personen
Teamleden organisatie: 9
Helpers: 3
Doofblinden Kamp Team leden:
-Marjolein Pruis
-Michel Tielbeke
-Mirella de Jong
-Wim Meijvogel
-Janneke Schepers
-Lisa van de Mark
-Franka van de Wittenboer
Tactiele Communicatie Team leden:
-Lisa van de Mark
-Hilda Pruijs
-Ivan de Vries

Zaterdag 5 en zondag 6 augustus
Doofblinden Kamp Team
Geschreven door: Marjolein Pruis
Zaterdag
Rond de klok van 10 uur zijn wij, alle teamleden van het Doofblinden
kamp aangekomen bij Nieuw-Allardsoog in Bakkeveen, maar omdat de
kamers nog gedaan moesten worden hebben we in de Lodge genaamd
“Living” verzameld om kennis te maken met alle nieuwe vrijwilligers,
(DBA-ers, doofblinden assistenten)
Inmiddels werd de lunch geserveerd, geregeld door twee vrijwilligers.
‘S Middags hebben we veel werk verzet, kamer indeling gemaakt, alle
spullen uitgeladen, overleg gehad over de huisregels. De DBA’ers hadden
de hele middag tot de late avond les over Tactiele communicatie door het
Tactiele Communicatie Team (TCT), zodat ze leerden om te
communiceren met de doofblinde deelnemers. Ook is er uitleg gegeven
over het Koppelrooster voor 3 dagdelen per dag.
Zondag
Een tweede dag van regelen. We hebben een touw gespannen vanaf de
Lodges Fazant en Das, zodat deelnemers zelfstandig naar de algemene
ruimten konden lopen, en zich dus goed konden oriënteren waar ze
waren, maar in praktijk bleek dit voor een aantal deelnemers al een hele
grote stap om te doen.
We hadden ook wat miscommunicatie met het personeel van NieuwAllardsoog, over de sleutelbos per slaapkamer, er bleek nl. maar 1
kamersleutel te zijn, per 2 personen, want de andere sleutel was de
voordeursleutel van de Lodge, dit was voor ons niet duidelijk.

Tactiele Communicatie Training (TCT)
Geschreven door: Lisa v/d Mark, Hilda Pruijs & Ivan de Vries
Met het Tactiele Communicatie Team (TCT) hebben we een training
opgezet voor alle
vrijwilligers om iedereen
te trainen, voor het
Doofblinden Kamp begon.
De bedoeling van de
training was om
iedereen, met of zonder
ervaring, een workshop
te geven over de
omgang, communicatie
en begeleiding van
Doofblinde deelnemers.
De twee trainers zijn zelf
Doofblind en deden de
training op een manier
dat voor Nederland nog
nieuw was: we bleven
met elkaar in contact
door tactiele gebarentaal, wat tegelijkertijd ook inclusiviteit en
communicatie liet zien. Ook bleven we in contact met het publiek door
twee Dove goedziende vrijwilligers, die op onze ruggen de reacties van
het publiek tekenden.
Wij vonden het heel leuk om te doen, en we konden merken dat de
meeste vrijwilligers het ook interessant vonden. Wij hadden natuurlijk
ook ons best gedaan om de training interessant te houden, door
interactief te zijn met het 'publiek' door vragen te stellen en mensen mee
te laten denken, en door mensen met elkaar (en met ons) te laten
oefenen. Dat laatste ging vaak in paren, bijvoorbeeld als de een de ander
moest begeleiden die een 'blindenbril' op had, of het oefenen van tolken
van een stuk uitleg (het was hier in een verhaaltje), en het in direct
contact te zijn met de Doofblinde trainers zelf.
De training duurde twee dagen en op de 1e trainingsdag merkten we, dat
er een paar mensen waren, die meer interesse in elkaar dan in de
training hadden. Dat vonden we jammer, want zo misten ze de essentiële
informatie, die handig was voor de rest van de kampweek. Die gemiste
informatie kwam inderdaad terug: wij en ook de Doofblinde deelnemers
konden merken, wie wel of niet (goed) had opgelet!

Gelukkig werd de aandacht van ook die paar mensen extra geprikkeld,
toen er op de 2e trainingsdag nieuwe informatie en meer praktijk kwam.
Als verbeterpunt willen wij de volgende keer gaan overwegen, om
meteen meer praktijk op de 1e dag te geven.
De samenwerking met de teamleden onderling ging over het algemeen
goed, al waren er natuurlijk altijd wat strubbelingen. Zo was het bij ons,
dat de een liever ver van tevoren dingen voorbereidt, terwijl de ander
zich beter kan concentreren, als het einddoel in zicht is. Ook was het zo,
dat de ene trainer de andere in korte tijd nog dingen moest leren, die
tijdens de training verteld zouden worden: dit kostte veel energie voor
haar, iets wat door de ander onderschat werd. Allemaal waren we zeker
enthousiast aan de slag met elk haar of zijn eigen taak.
Een andere taak, die
ook onder TCT viel, was
het koppelen van
vrijwilligers aan
Doofblinde deelnemers.
Een deelnemer zou per
dag drie verschillende
vrijwilligers als assistent
hebben, zodat
vrijwilligers zelf dankzij
de afwisseling wat rust
hadden. Dit werkje
werd aanvankelijk als
bijzaak gezien, maar
bleek later toch een
behoorlijk karwei te
zijn!
Zeker, toen bleek ook
dat we het tolkgedeelte
hadden onderschat: er werden workshops en presentaties gegeven, waar
we professionele tolken voor nodig hadden in plaats van vrijwilligers. Dus
het rooster moest opnieuw gemaakt worden. Gelukkig hoefde het Dove
goedziende teamlid, die hierover ging, het niet alleen op te lossen,
meerdere vrijwilligers hebben hun hulp aangeboden. Maar we willen dit
graag anders aanpakken, in elk geval met meer mensen, omdat er nu
hoofdzakelijk 1 teamlid hiermee bezig was, met wisselende
'hulpdiensten'.
Al met al, een geslaagde training en schema, maar vooral dankzij de
inzet en flexibiliteit van de teamleden en de vrijwilligers die ermee te
maken hadden. Daar zijn we zeker heel dankbaar voor.

Tot slot hopen we de volgende keer alles soepeler te laten lopen, maar
met dezelfde fijne mentaliteit.
Koppelrooster
Geschreven door: Mirella de Jong & Ivan de Vries
Elke doofblinde deelnemer werd gekoppeld aan een Doofblinde Assistent
(DBA) of Tolk-Doofblinde Assistent (T-DBA). Om de doofblinde deelnemer
te laten ervaren om met verschillende mensen om te gaan, werden er
gedurende de dag 3 per dagdeel verschillende DBA’ers ingezet voor een
deelnemer, hierbij werd wel rekening gehouden met de
communicatiemethode van de doofblinde deelnemer en of hij/zij dat
moment een DBA nodig had of niet.
Verschillende communicatiemethoden die gebruikt worden zijn: Tactiele
gebaren, Vingerspelling in de hand, internationale gebarentaal,
schrijftolken en communicatie via spraak. Deze methodes kunnen tevens
gecombineerd worden.
Om dit mogelijk te maken is er een koppelcoördinator aangesteld vanuit
het Tactiele communicatie Team (TCT), onderdeel van het Doofblinden
Kamp Team (DBKT), om een koppelrooster te maken, zodat er
overzichten per deelnemer gemaakt konden worden.
Onze koppelcoördinator heeft 7 jaar lang ervaring opgedaan, toen hij
studeerde aan de Gallaudet Universiteit (Doven universiteit) in Amerika.
Tijdens de opleiding moest er stage worden gelopen. De stage vond
plaats op een kinderzomerkamp voor dove/horende kinderen, waar men
gebruik maakte van een koppelrooster.
Met deze kennis van toen heeft onze koppelcoördinator koppelroosters
gemaakt voor alle doofblinde deelnemers tijdens het kamp.
Dit was wel een ingewikkeld karwei, omdat er gelet moest worden op de
communicatiemethodes die de doofblinde deelnemer gebruikt en tevens
moest er gekeken worden naar de communicatiemethode die de DBA
en/of T-DBA beheerst, daarnaast moesten er gedurende de 3 dagdelen
DBA of T-DBA stand-by staan en minimaal 1 dagdeel ‘vrij’ hebben.
Doofblinde deelnemers konden tijdens het kamp bij de koppelcoördinator
aangeven als de koppeling niet geslaagd was, dan moest er gewisseld
worden en de koppelroosters worden aangepast.
Al met al een ingewikkeld proces.

Maandag 7 t/m vrijdag 11 augustus
Algemeen
EHBO
Geschreven door: Michel Tielbeke
Voor het Doofblinden Kamp had het Team bij EHBO voor doven en
slechthorenden gevraagd of ze bij Doofblinden Kamp wilde komen. Op 14
januari in Cothen had ik gesprek met ‘ EHBO voor doven en
slechthorenden’. Ze zijn enthousiast en willen graag EHBO’ers inzetten
voor Doofblinden Kamp.
Tijdens Doofblinden Kamp waren 7 EHBO’ers vrijwillig aanwezig op
maandag tot en met vrijdag. Bijna elke dag wisselde 2 EHBO’ers voor 2
andere EHBO’ers.
Op 9 september was ik weer in Cothen voor evaluatiegesprek met
EHBO’ers. Het ging allemaal goed met de samenwerking, maar met
communicatie tussen mij en contactpersoon van EHBO kon het beter.
Tijdens het kamp merkte de 7 EHBO’ers dat niet alle informatie
verkregen werd en gingen ze bij andere teamleden vragen stellen.Fijner
was geweest als ze naar mij kwamen,en ze wilde ook graag dagelijks
even met elkaar zitten om te bespreken hoe de dag was verlopen.
Leerpunt dus voor het volgende kamp. EHBO’ers zouden graag willen
leren hoe ze met doofblinden kunnen communiceren en begeleiden, ik
heb hun doorverwezen naar de werkgroep Tactiele Communicatie
trainingen. De EHBO’ers waren enthousiast over ons 1e Doofblinden
Kamp en ze hebben aangegeven volgende keer weer graag te komen
helpen.

Tandems
Geschreven door: Wim Meijvogel
Maandag middag; Ik had het openingswoord gedaan en jullie laten weten
wat de regels waren
rondom de tandems.
Ik kreeg de
verantwoordelijkheid om
de tandems te regelen.
Maandag avond had de
man van de
tandemverhuur 6 tandems
bezorgd in Bakkeveen.
Mijn collega Michel had al 2
maanden eerder de
tandems geregeld en ik
kreeg alle sleutels daarvan
in beheer.
In overleg hebben we de
fietsen gestald in de hal
van de
‘Lodge’ Eekhoorn’.

Dinsdag zijn we gaan fietsen.
In de avond tussen 17:00 en 20:00 uur; zijn de doofblinden assistenten
(DBA) de tandems gaan gebruiken. Want veel DBA’ers HADDEN geen
ervaring met tandemfietsen. Maar er moest eerst nog geoefend worden
mede omdat we de volgende dag op excursie gingen naar
Schiermonnikoog.
Het oefenen met de tandems was bij navraag geslaagd.
Woensdag; Een groep ging naar Schiermonnikoog en een klein groepje
bleef achter om in de buurt te kunnen fietsen.
In de avond (tijdens diner) werd gevraagd of er weer mensen waren die
in de avond wilden fietsen maar niemand gaf antwoord, het bleef stil.
Na het diner kwamen er toch nog deelnemers bij mij vragen om sleutels
van tandems om alsnog te kunnen fietsen.
Van de 6 sleutels die er waren kwam er nog een deelnemer die ik teleur
moest stellen want alle tandems waren al in gebruik.
Dit bleek een miscommunicatie te zijn.

Maandag 7 augustus
Doofblinden Kamp Team
Geschreven door: Marjolein Pruis
Vandaag de grote dag, de deelnemers komen!
We hadden allereerst alles in orde gemaakt in de zaal Vlinder, waar ik
mijn welkomstwoordje hield.
De andere teamleden stonden buiten om de deelnemers te ontvangen,
welkom te heten en ze een informatiepakket (inclusief een 3D
plattegrond) aan te bieden en de kamersleutel.
Michel, onze fondsenwerver had alles omtrent de fondsen uitgestald en
opgehangen in de Vlinderzaal.
Tijdens het welkomstwoord vertelde ik dat het hele team dolblij is, dat dit
eerste kamp gelukt is en dat het doorgaat!!
Na het welkomstwoord
uitleg gegeven over het
gebouw, de
communicatie, het
koppelrooster, de DBAer, wie er waarvoor het
aanspreekpunt is, enz.
De deelnemers hadden
nog wel een aantal
vragen en die werden
gelijk beantwoord, maar
het was voor sommige
deelnemers wennen, om
bij de desbetreffende
contactpersoon de vraag
neer te leggen, zodat
niet iedereen van het
kampteam overladen
werd met allerlei
praktische vragen.
Deze middag was Roelie Rozema van het NSGK bij ons op bezoek en na
haar mooie hartverwarmende woorden, dat wij als doofblinden zelf een

Doofblinden Kamp
konden organiseren,
werd ons een cheque
overhandigd van maar
liefst 7000,- euro.
Dit werd met een groot
applaus en emotionele
blijdschap ontvangen!!!!!
Na het welkomstwoord
van mij samen met een
paar huishoudelijke
mededelingen betreft
eten en drinken, was het
woord aan Stephanie
Floux. Zij gaat dinsdag en
donderdag Empowerment
workshop geven aan de
deelnemers. Nu stelde zij
zich voor en vertelde kort
wat de workshop inhoud.
Spel
Geschreven door: Lisa van de Mark
Op de eerste avond van het kamp werd een spel georganiseerd door een
teamlid van het Doofblinden Kamp Team ‘Lisa’, die zelf doof en zeer
slechtziend is. Het was chaotisch, maar er werd gelukkig ook gelachen,
en er zijn inzichten in de aanpak opgedaan gedurende het verloop van
het spel.
De aanpak en welk spel we gingen doen was afhankelijk van de opkomst,
echter, de opkomst steeg in de eerste anderhalf uur en daalde daarna
weer, Bovendien was het belangrijk dat de doofblinde deelnemers direct
contact hadden met Lisa en met elkaar, en niet via de Doofblinden
Assistenten (DBA). De DBA’ers werd dan ook gevraagd om de kamer te
verlaten, omdat er toch nogal wat afleiding en druk van hun af kwam.
Het bleek onderling met de doofblinde deelnemers toch lastig te zijn,
omdat een paar doofblinde deelnemers niet konden communiceren
middels tactiele gebaren en Lisa kon ze niet verstaan/volgen. Ook het
uitleggen van de spelregels ging niet helemaal soepel, waardoor het
nogal lang duurde voor we eindelijk konden spelen. De volgende keer
toch maar een heel klein aantal DBA’ers toe laten.
Het doel van dit spel is om verbinding te maken en dat je ook leuke
spelletjes kunt doen als je doofblind bent.

We zijn begonnen met een klein groepje met tactiele communicatie en
begonnen met het spel, waarin we in een kring staan (zitten) en een
kneepje in de hand aan elkaar doorgeven, als je twee kneepjes geeft dan
moet het weer de andere kant op gaan enz., op het eind een spontane
polonaise naar het terras van het hoofdgebouw waar we een spel deden
waarin we een bericht moesten doorgeven, middels tactiele gebaren en
aan het einde kijken of het goed was overgekomen.
Dit was vooral een avond
voor de jongere
doofblinden die konden
gebaren. De anderen
haakten af, vermoedelijk
omdat ik nog niet wist hoe
ik iedereen kon betrekken,
ongeacht
communicatiemethode.
Maar het kan ook zijn dat
ze moe waren na zo'n
eerste spannende dag, het
was toch een lange
vermoeiende reisdag voor
alle deelnemers om naar
Bakkeveen te komen,
maar al met al was het een
geslaagde activiteit, om
samen met elkaar in
contact te komen, iets
nieuws te leren, en communicatie af te stemmen.
Een leerpunt voor volgende keer, om dit soort spellen verder uit te
werken, zodat er zoveel mogelijk deelnemers mee kunnen doen,
ongeacht hun vorm van communiceren.
Dinsdag 8 augustus
Doofblinden Kamp Team
Geschreven door: Marjolein Pruis
Ik had een afspraak met de medewerkers van Nieuw- Allardsoog,
betreffende praktische zaken als handdoeken, drankjes, sleutels e.d.
We wilde goed op ons budget letten, bij uitgifte van bijvoorbeeld
handdoeken.
‘S middags hadden Stephanie en ik een lang gesprek over DBCX
(Stichting Nederlandse Doofblinden Connexion) en de oprichting en

doelen hiervan. Daarna nog gesproken over mijn eigen identiteit, om die
meer zichtbaar en bekend te maken.
Die middag heb ik verder nog mijn eigen korte presentatie voorbereid
voor de donderdagochtend.
Empowerment
Geschreven door: Marjolein Pruis
Deze ochtend stond er
Empowerment op het
programma onder leiding
van Stephanie Floux, een
doofblinde vrouw uit
Frankrijk.
De inleiding ging over
identiteit, wie je bent als
deelnemer, wat je zelf
voor beperking hebt.
Er werden kleine
groepjes gemaakt, van 3
á 4 doofblinden om met
elkaar te communiceren
over hun eigen identiteit.
Dit was op zich al heel
bijzonder want in
Nederland zijn we dit niet
gewend, we
communiceren wel met 2 personen, bijvoorbeeld d.m.v.
vierhandengebarentaal of vingerspellen in de hand, of ondersteunend
met spraak.
Nu in de groepjes ging de communicatie via “pro-tactile”- communicatie,
dus dit was al een interessante ervaring voor de meeste deelnemers.
Vervolgens ging het programma verder en vertelde Stephanie over de 5
stappen van identiteit, het leven met een beperking, het sociale leven,
acceptatie, hoe je er zelf mee omgaat, hulpmiddelen en ontwikkelen.
Verschillende deelnemers vertelde hun verhaal, over hun beperking, hoe
ze opgegroeid zijn, schoolervaring, werk en sociale leven.
Verder werd er gesproken over het omgaan met mensen, voor jezelf
opkomen, en hoe je jezelf weer oppakt na tegenslagen om zo weer
verder te kunnen met je leven.

Een ander interessant onderwerp ging over het woord “doofblind” en hoe
je het schrijft.
Is het nu DoofBlind, of Doof-Blind, Doofslechtziend, Blind-doof etc.?
In dezelfde groepjes als eerder deze ochtend ging men weer met elkaar
in gesprek, maar nu over de benaming, wat paste het beste bij je eigen
identiteit, bij welke benaming voel jij je thuis?
Schilderen
Geschreven door: Franka van de Wittenboer
Het was goed gegaan
tijdens de schilderworkshop. Er waren vijf
doofblinde deelnemers en
vijf goedziende
doofblinden-assistente
aanwezig tijdens de
schilder-workshop.
De vijf doofblinde
deelnemers hadden het
naar hun zin zonder goed
na te denken wat de
doofblinden gaat
schilderen totdat we het
eindresultaat zagen, wat
een talent!
Sommige deelnemers
hadden direct een idee om
te gaan schilderen en
wisten ook goed welke
kleuren ze nodig hadden, samen met de hulp van een DBA-er werd er
geschilderd. Als voorbeeld was er ook een 3d schilderij, zodat de
deelnemers konden voelen, hoe het eruitzag.
Jammer genoeg niet meer deelnemers, maar dat komt ook omdat ze
konden kiezen uit een binnen -of buitenactiviteit. Alle deelnemers hebben
genoten en hun creatieve kant laten zien, ondanks hun visusbeperking.
Spel zonder grenzen
Geschreven door: Michel Tielbeke
Wie organiseert: Michel Tielbeke en Carla Vandormael
Aantal doofblinde deelnemers: 8
Aantal DBA- deelnemers: 8

Eerder op de ochtend hadden Carla en Michel deze activiteit klaar
gemaakt op het sportveld.
Spel begon om 13:30. Carla en Michel vroegen wie mee wilde doen met
Spel zonder grenzen. Carla had spelkaarten gemaakt, en op basis
daarvan maakte Carla twee groepen, een groene en rode groep, deze
groepen werden weer gesplitst in vier groepen. Twee groepen gingen
naar Michels activiteiten en andere twee groepen gingen met Carla mee
voor de activiteiten.
Carla en Michel legde de spelregels uit aan de groepen. Carla deed spel
nummer 1-3 en Michel deed spel nummer 4-7. Spel 8 konden we samen
doen, dat was het laatste spel. Aan het eind van ieder spel kregen de
groepen punten.
1. Appel schillen
Iedereen kreeg een
appel, de appel
moest geschild
worden. Als de schil
brak moest je
stoppen, dus wie de
langste schil van de
groep had,had
gewonnen, dan
kreeg de groep 10
punten en andere
groep 0 punten.
Appels schillen met
een gewone
aardappelschilmes
is moeilijk te zien
door mensen die
doofblind zijn,
omdat de meesten
geen diepte kunnen zien. Daarom is dit een uitdaging!
Carla merkt dat vrouwelijke doofblinden beter appel konden schillen
dan de mannen. DBA’ers moesten ook geblinddoekt en iedereen
had meegedaan , eentje (DBA) had in zijn duim gesneden, gelukkig
was EHBO aanwezig.
2. Appel eten zonder handen
Vier koordjes met vier appels er aan, met siroop rond gesmeerd,
twee voor twee doofblinde deelnemers groen en twee doofblinde
deelnemers rood moesten appel eten zonder handen, DBA’ers
stonden achter de doofbblinde deelnemers. Wie de appel het

snelste had opgegeten had gewonnen en de groep kreeg 10
punten.
Deelnemers vonden het eerst vies, omdat rond de appels besmeerd
waren met siroop… alleen iedere doofblinden moesten meedoen
maar DBA’ers moesten achter DB staan. Maar achteraf vonden ze
het wel heel leuk. (volgende keer beter iets anders nemen
bijvoorbeeld peperkoek met chocopasta)
3. Snoepje zoeken
Twee lange tafels voor twee groepen stonden klaar met een touw
er langs gespannen aan beide kanten, op de eerste tafel stond een
kom met water en op de tweede tafel stonden diepe borden met
bloem, er zaten telkens vier snoepjes in. Het was de bedoeling dat
de deelnemers eerst hun hoofd in de kom met water staken en dan
het touw vasthielden en zo op gevoel hun weg volgden naar de
volgende tafel die vijf meter verder stond met het bord met de
bloem, dan moest je 1 snoepje pakken, iedereen van de groep
moest 1 snoepje pakken met hun mond, daarna terugrennen naar
het begin. De groep die
het snelste klaar was
kreeg 10 punten.
DBA’ers moesten hun
ogen dicht doen, omdat
ze moesten hun hoofden
in het water doen en dan
volgende bord met de
bloem. DBA’ers beseften
wel dat zo het leven van
de doofblinden is. Ze
vonden heel leuk om te
doen!
4. Spons met water
Twee groepen tegen
elkaar. Er lagen sponzen
en emmers vol water.
Eerste deelnemer van
beide groep na startsignaal spons in emmer vol water dompelen
dan rennen langs touw vasthouden naar tafel daar naast stond een
lege emmer waar je de spons in kon uitknijpen . Dan weer
terugrennen met touw voor volgende deelnemer. Wie in vijf
minuten het meeste water had overgebracht kreeg 10 punten voor
de groep.

Eerste twee groepen: Ook een doofblinde deelneemster in een
rolstoel kon meedoen,want ze werd voortgeduwd door 2 DBA-ers
en zo kon zij haar volle waterspons in de emmer uitknijpen. Met
een grote glimlach op haar gezicht heeft ze genoten.
Bij de andere 2 groepen was het heel apart om te zien ,dat een
doofblinde heel hard rent langs het touw ,en een geblindoekte DBAer juist heel voorzichtig liep,al met al was het een spannende strijd
Jammergenoeg gooide de vele regen roet in het eten ,dus konden
we niet met iedere groep verder bij het blikken gooien.
5. Blikken gooien
Deelnemers kende het blikken gooien spel wel. Van drie meter
afstand mochten de deelnemers elk 3 ballen gooien,ieder
omgevallen blik leverde 1 punt op.
6. Ballon opblazen
Twee groepen
tegen elkaar. Na
het startsignaal kon
ieder keer 1
deelnemer rennend
via een touw naar
een tafel en daar
stond een
fietspomp klaar en
lag een ballon die
zo snel mogelijk
opgeblazen diende
te worden en dan
terug te rennen
naar de volgende
deelnemer van je
groep.De groep die
als eerste weer
compleet was en alle ballonnen had opgepompt kreeg 10 punten.
Mooie momenten meegemaakt ,want de ene doofblinde ging heel
erg snel met pompen en de andere deed het langzaam en beheerst.
7. Touwspel
Twee groepen met ieder 4 deelnemers moesten na het startsignaal
een touw via de broekspijp naar de nek,onder de kleding door
doen, en vervolgens naar de volgende teamgenoot,enzo naar de
derde en vierde persoon.

Bij de eerste 2 groepen ging het soepel,ene had een korte broek en
de ander een lange broek,maar dit was bij beiden teams ,dus dat
was eerlijk.
De volgende 2 groepen moesten helaas naar binnen ,vanwege het
weer,maar daar ging het iets lastiger ,want de ene had een heel
strakke broek aan ,dus dat ruwe touw voelde niet prettig tegen de
huid en bij de andere groep ging het veel sneller. Met heel veel
plezier is dit spel gespeeld en we hebben ontzettend gelachen,ook
het voelen van het touw was een belevenis.
8. Waterballon gooien
Dit laatste spel hebben we helaas niet meer kunnen spelen ,door de
ontzettende regenbui.
Al met al heeft iedereen ontzettend genoten van de afwisselende
spellen van Spel zonder Grenzen.
Salsa dansen
Geschreven door: Janneke Scheepers
Het was een hele leuke avond, met -bijna- iedereen aanwezig in de grote
zaal. In het begin waren er vrij weinig aanmeldingen binnengekomen, de
meeste waren vrouwen. Vlak voor die workshop zou beginnen, besloot ik
om anderen bij verzamelpunt enthousiast te maken en over te halen om
mee te doen. Wat bleek, dat een paar mannen toch interesse hadden en
mee wilden doen, geweldig!
Tijdens de lessen van de danseres werd uitgelegd over basis en passen.
Want Salsa leer je niet gauw, het blijkt moeilijk te zijn om je heup lekker
te wiegen plus met kleine stapjes en passen van je voeten.
Omdat de deelnemers niet konden zien hoe de pasjes gedaan moesten
worden werd iedereen individueel door de danseres onder handen
genomen, zodat er door middel van gevoel kon worden waargenomen
hoe de passen en draaien plaats moesten vinden.
De toeschouwers bleven maar binnen stromen, ze amuseerden zich om
naar ons te kijken.
Er was ook een geluidsbox aanwezig, een soort trilapparaat die je goed
kunt voelen hoe de muziek was, als je geen gehoorapparaat hebt. Ook
had iedereen een ballon om het ritme van de bas goed te kunnen voelen
en volgen. Het was een heel leuke ervaring!
Een paar uur later leerden we het snel en gingen we verder naar de
volgende stap, om echt salsa te gaan dansen.

Iedereen was goed aan het zweten en had gelachen!
Die dans konden ze meenemen naar de laatste avond als afsluiting van
Doofblinden Kamp, lekker feesten!
Het was heel bijzonder dat we dat salsa konden leren!
Woensdag 9 augustus
Doofblinden Kamp Team
Geschreven door: Marjolein Pruis
Dit was een rustige dag, want een deel van de groep ging naar
Schiermonnikoog en de rest van de deelnemers bleven op het
kampadres.
Zij konden kiezen uit verschillende activiteiten.
In de avond kwamen de deelnemers terug van een geslaagde dag op
Schiermonnikoog.
Na het eten heb ik een misverstand tussen een deelnemer en een teamlid
van het Doofblinden Kamp team opgelost, want er was miscommunicatie
betreffende de workshop mozaïeken, deze hebben we op
donderdagmiddag extra ingepland en was erg geslaagd.

Schiermonnikoog
Geschreven door: Carla Vandormael
Deelnemers: 11 DB - 11 DBA - 4 reserve DBA - Tolk Aukje - Carla Stephanie
Om kwart voor 8
vertrokken we met 2
busjes en 2 auto's naar
Lauwersoog, 53 km,
geparkeerd vlakbij de
boot. Iedereen was op
tijd aanwezig bij
Lauwersoog, bij het loket
was het vlot gegaan, ik
kreeg ticket en het was
reeds betaald door
organisatie van
Doofblinden Kamp. De
boot vertrok precies om
half 10, tijdens de rit
heeft Carla met tolk 3
kleine groepjes al
uitgelegd wat we gingen
doen in
Schiermonnikoog.

Het regende heel hard bij de aankomst en heb ik besloten om de bus te
nemen naar centrum in plaats van te voet ong. 4km. In het centrum
moest ik nog zoeken
waar ik fietsen gehuurd
had maar DB'ers en
DBA'ers mochten even
tijd nemen om een koffie
te drinken of naar toilet
te gaan. Eindelijk vond ik
het gebouw van
fietsverhuur, het was 1
km verder, later kwam de
groep aan. De tijd was
een beetje uitgelopen, wij
moesten om 11 u bij het
bezoekerscentrum zijn
maar wij kwamen pas om
12 u aan en door
tijdverlies bij
fietsverhuur, fietszadels
afstellen , 11 tandems en
4 gewone fietsen.
Fietsexcursies en rondleiding door gids Marijke, een heel vriendelijke
vrouw, fietsten we naar de haven en zijn gestopt bij het
natuurgebied, wij mochten bloemen en plantent ruiken en proeven,
interessant!
Daarna fietsten we verder naar de vuurtoren en bij de duinen, daar
picknickten we, heerlijk en gelukkig bleef het weer droog!
De gids vertelde de geschiedenis van de vuurtorens, op Schiermonnikoog
staan 2 vuurtorens. Iedere doofblinden kreeg een mooie schelp, genaamd
een wulk en verder werd ook uitgelegd over die schelp.
Om 15 u smiddags waren we terug in het centrum, iedereen had nog vrij
tot 16 u.
Iedereen mooi op tijd bij de bushalte en de bus genomen naar de
veerboot en om 16:30 vertrok de boot naar Lauwersoog. Rond 19 u
kwamen we aan in Bakkeveen, iedereen had ontzettend genoten!
Bootcamp
Geschreven door: Mirella de Jong
Georganiseerd door: Mirella en Marlous
Deelnemers: 5
DBA: 6

Mirella en Marlous gingen
de ontbijtzaal rond om
nog wat meer mensen te
motiveren om mee te
doen met Bootcamp.
De bootcamp les wilden
we buiten gaan houden,
maar helaas regende het
die ochtend en hebben
we besloten om de les te
houden in de zaal ‘de
Vlinder’.
Iedereen was
enthousiast! We
begonnen met een
warming up, we stonden
in een halve cirkel en
onze DBA’ers hielpen ons
om de oefeningen
duidelijk te maken door
het voor te doen en de doofblinde deelnemers konden voelden wat ze
deden.
Na de warming up starten we met krachttraining op de matjes, buik- en
beenspier oefeningen en daarna cooling down.
Ook de docent ging bij elke oefening persoonlijk langs om te corrigeren of
extra uitleg te geven waarvoor dit nodig is of belangrijk is om het op die
manier te doen.
Echt een super goede les!
Boksen
Geschreven door: Wim Meijvogel
Er was 1 tolk die ervaring had in Boksen.
De voorbereiding hiervoor heb ik samen met die tolk gedaan en gekeken
voor een geschikte plek om een zware Boksbal van zo’n 80 kilo aan op te
hangen.
Ook hadden we 3 verschillende benodigdheden neergelegd zoals 3
verschillende handschoenen, springtouw, en speciaal soort hand verband.
Die middag hadden we de Boksworkshop, hier waren 4 doofblinden bij
aanwezig anderen hebben een andere workshop gekozen.

De tolk begon uit te
leggen hoe je je handen
in dat speciaal verband
moest wikkelen.
Daarna hoe je stevig
moet staan, namelijk je
linkervoet voor en je
rechtervoet achter.
Tijdens het boksen
mocht je dan ook niet je
voeten verwisselen en
je moest op armlengte
van elkaar vandaan
staan.
Om en om moest je je
vuisten bij je gezicht
houden ter
bescherming.
Toen gingen we oefenen
op de boksbal en werd
er uitgelegd hoe je je lichaam moest beschermen door je ellebogen naar
elkaar toe te bewegen.
Ook werd er 1 op 1 geoefend maar dit moest natuurlijk wel zachtjes en
niet te hard.
Wanneer ik nagevraagd had of iedereen het leuk heeft gehad, vertelden
zij dat zij veel ervaring hebben opgedaan en dat het best zwaar was.

Yoga
Geschreven door: Mirella de Jong
Georganiseerd door: Davy en Lisa
Deelnemers: 7
DBA: 7

We gingen met onze matten in een halve cirkel heerlijk op het gras in het
zalige zonnetje zitten. Davy gaf aan dat yoga begint met het maken van
de ‘zonnegroet’, deze groet bestaat uit verschillende fases waarbij je
staand begint en eindigt
en dezelfde fases doe je
dan 4x achter elkaar voor
je andere oefeningen
gaat doen.
Omdat iedere doofblinde
deelnemer anders ziet of
hoort zal er elke keer
aandacht worden
gegeven aan 1 fase tot
iedereen het onder de
knie heeft en we naar
een volgende fase
kunnen voor we de
‘zonnegroet’ in zijn
geheel gaan doen.
Het neemt aardig wat tijd
in beslag voor iedereen
de ‘zonnegroet’ onder de
knie heeft.
Maar we vinden het allemaal ontzettend leuk om te doen.
Daarna doen we nog wat andere spier oefeningen om daarna in zijn
geheel ontspannend af te sluiten doormiddel van een reis te maken door
je lichaam en alle delen van je lijf te ontspannen. Diegenen die niet
kunnen horen worden door de DBA aangetikt welk deel van het lichaam
nu aan de beurt is om te ontspannen.
Hmmmmmm, zalig! We gaan heerlijk ontspannen weer terug naar het
hoofdgebouw om te genieten van een drankje.

Proeverij
Geschreven door: Janneke Schepers
Er waren veel aanmeldingen, dat waren de achterblijvers die niet
meegingen naar Schiermonnikoog. Ik mocht hen dus gaan bezighouden.
Bij de proeverij kregen ze 4 verschillende wijnen, 3 bieren en 3 kazen. Bij
het kaasplateau konden ze proeven en moesten ze even nadenken wat

dat voor kazen waren:
Blauwe schimmelkaas
Manchego
Port Salut
Heel belangrijk is het bij
ons doofblindheid om een
sterke eigenschap te
hebben: zintuigen van
smaak, reuk en ook
natuurlijk tastzin.
Het was in het begin wat
chaotisch bij de
wijnproeverij, aangezien
dat ze niet alle wijnen
lustten. Ik legde uit dat ze
gewoon een klein slokje
moesten doorslikken en
niet het gehele glas
hoefden op te drinken. Dan kun je zeggen wat er precies in zit, zoals hoe
het sterk de smaak is, slap of bitter.
Zo leer je ervan. En als je eigen ervaringen hebt opgedaan, dan kun je
die mee naar huis nemen.
Het waren hele leuke ervaringen!
Telefoonlijn
Geschreven door: Michel Tielbeke
Organisatie: Michel Tielbeke
Aantal deelnemers: 6
Aantal DBA: 6
Alle deelnemers zaten in de rij op een stoel, iedere DBA-er zat voor de
DB deelnemer.
De 1e deelnemer kreeg een woord van Michel, in vingerspelling in de
hand,dat woord moest dan in gebaren aan de 2e deelnemer verteld
worden en die vertelde het dan weer middels vingerspelling aan de 3e
persoon. Het mooie was ,dat Michel in het begin makkelijke woorden
doorgaf,maar er kwamen steeds moeilijkere woorden,dus het werd
steeds lastiger.
Ook waren er 2 deelnemers die geen gebaren beheerste, maar ze
probeerde wel.
De deelnemers vonden het leuk om te bedenken wat het woord moest
worden in gebarentaal, een actieve en leerzame denktank!

Donderdag 10 augustus
Doofblinden Kamp Team
Geschreven door: Marjolein Pruis
Vandaag kwam Meneer Giesen van DELA goededoelenfonds tussentijd bij
ons op bezoek, hij
had met
verschillende
deelnemers en paar
mensen van
Doofblinden Kamp
Team gesproken.
Hij was onder de
indruk hoe
belangrijk het
kamp voor de
doofblinde mensen
was.
Empowerment
Deel 2 van de Empowerment van Stephanie Floux en ik.
We hadden de ochtend van 9.00 tot 12.30 uur hiervoor ingepland, maar
een aantal deelnemers kwamen niet, want ze vonden het te vermoeiend
en ze wilden hun eigen weg gaan.
Met 9 deelnemers zijn we enthousiast verder gegaan, waar Stephanie
vertelde over bekende doofblinden uit de hele wereld.
Er zijn 5 doofblinde personen uit verschillende landen die erg bekend zijn,
onze deelnemers waren stomverbaasd om dit te horen, dat deze
personen zich zo ver hebben ontwikkeld middels empowerment.
Een paar voorbeelden; op reis gaan naar verschillende landen, en lange
wandelingen maken over bergen en paden, in een tent overnachten,
ontwikkelen van eigen hulpmiddelen, vooral voor braille en computers.
Weer een ander heeft een eigen bedrijf, die gericht is op tactiele

communicatie, waarin men leert over het omgaan met hulpmiddelen,
communicatie etc.
Dit noemen wij in
Nederland ‘revalidatie’.
Hier in Nederland hebben
we het Loo Erf, maar daar
wordt door horende
lesgegeven aan
slechtzienden en blinden,
maar uit het verhaal van
Stephanie, blijkt dat het
een doofblinde gaat die
les/training geeft aan
lotgenoten.
Er werd gezegd dat er
door een verschil in
communicatie weinig tijd
en aandacht is voor de
doofblinden hier in
Nederland.
Er waren deelnemers die
zeiden dat ze graag zo’n eigen bedrijf in Nederland op zouden willen
zetten, zodat doofblinde mensen gaan trainen, en dus dezelfde
communicatie beheersen.
Hier werd erg enthousiast op gereageerd, maar de grote vraag blijft, hoe
komen we aan geld hiervoor?
Stephanie vertelde nog dat deze 5 doofblinden, wereldwijd willen laten
zien wat ze weten en wat ze kunnen en dat het andere doofblinden
inspireert. Ook gaf Stephanie aan dat ze graag wil dat ik me meer
zichtbaar maak tijdens lezingen en dat ik ook anderen kan inspireren
door te vertellen over DBCX, dus ik voelde me zeer vereerd.
Die ochtend heb ik dus ook mijn verhaal verteld over het ontstaan van de
stichting DBCX en wat wij graag in de toekomst allemaal zouden willen
doen en een paar deelnemers werden heel enthousiast hierover. Ook is
iedereen apetrots dat dit project, het opzetten van een Doofblinden Kamp
in Nederland gelukt is.
Tot slot bood Stephanie aan om stichting DBCX in haar PowerPoint te
verwerken en tijdens haar lezingen in andere landen over ons te
vertellen.
DB VS DBA
Geschreven door: Michel Tielbeke
Wie organiseert: Michel Tielbeke (met DBA Jan Verdel)
Doofblinde deelnemers: 4

DBA: 4
MATERIALEN
Ruiken: 30 verschillende geuren in doos en stinkkaas.
Proeven: yoghurt, leverworst, ananaskaas of banaankaas, babyvoeding,
lyncees en whisky.
Voelen: mosselen, bananen en augurken.
Onthouden: tandborstel, dobbelstenen, batterijen, kurk, wasknijper,
balpen, kwarts, theelepel, eierdopje en garde.
We zijn wat later
begonnen dan gepland
omdat Michel nog druk
was met de
deelnemerslijsten.
Michel legde uit wat de
bedoeling was bij dit spel
met vier
onderdelen,raden
,proeven,voelen en
onthouden.
Anneloes gaf aan dat zij
smorgens een en ander
in de koelkast had zien
liggen ,dus zij mocht het
onderdeel ruiken niet
meedoen.
De groep DBA-ers mocht
beginnen met ruiken,er
waren 5 verschillende geuren en ze mochten met elkaar overleggen.
Het mooie was dat de groep Doofblinden met elkaar middels
vingerspellen en gebarentaal in gesprek ging over wat het was.
Na een korte pauze bleek de tijd toch voorbij te vliegen en zijn het aantal
producten verminderd tot 3 verschillende dingen proeven en 2 producten
voelen.
Per groep iets doen ,kostte toch teveel tijd,dus werden de groep
tegelijkertijd voorzien van proef en voel producten.
Ze hadden yoghurt,lyches en leverworst.
Daarna de voelproducten ,dat waren mosselen en een stukje ongeschilde
banaan. We hadden tijdswinst gehaald door iedereen steeds 1 product
aan te bieden, en zo met elkaar te overleggen

Om 16.50 uur werd door Michel de puntentelling gedaan ,en het was echt
spannend, de DBA-ers kregen 19 punten en de Doofblinden wonnen met
21,5 punt
Het spel werd om 17:00 uur afgesloten.
Feedback voor de volgende keer, tijdswinst halen door iedereen tegelijk
iets te geven ,vooraf aan deelnemers vragen of er bepaalde allergiën
zijn,en niet vergeten dat communicatie veel meer extra tijd kost!
Iedereen heeft er heerlijk van genoten!
Highland Games
Geschreven door: Lisa van de Mark
De 'Highland games' komt uit Schotland, waarin twee teams met 7 kleine
competities om het hoogste aantal punten strijdt. Elk 'clan' had ook een
eigen kleur kilt (schotse kleding). De teams waren vrolijk fanatiek.
De jongens van de Highland games organisatie, die ons begeleiden waren
heel open en enthousiast. Zij droegen tevens schotse kleding.
De activiteiten waren
onder andere:
- In tweetallen een
'boomstam'
doorzagen

-

Stammen gooien

-

Zo lang mogelijk
een zwaargewicht
(aan touw en
scharnier) in de
lucht houden

-

Hamers gooien

Zo lang mogelijk
aan een stam aan
een touwtje
hangen

Touwtrekken
Familievlag' uit de
gordel van je tegenstander plukken.

Dit laatste ging met 1
deelnemer mis, de
blessure is beperkt
gebleven tot het dragen
van een sling, als gevolg
van een ongelukkige val,
in enthousiasme. Bij
navraag een week na het
kamp, hoorde we dat het
herstel spoedig verliep,
gelukkig maar, 1 klein
pech gevalletje, wat goed
beoordeeld is door de
EHBO.

Mozaïeken
Geschreven door: Wim Meijvogel
De workshop Mozaïeken werd door een doofblinde vrouw rond 14.00 uur
gegeven, zij heeft hier al
jarenlange ervaring mee.
Hier waren 6 deelnemers
bij aanwezig.
Er kon gekozen worden
uit kleinere en grotere
houten plankjes.
Waarna je kon kiezen uit
voorbeelden zoals een
vlinder, hart of iets dat
jezelf wilde maken en je
kon de voorbeelden
gebruiken als een mal,
om zo zelf te voelen waar
je de steentjes plakten.
Er was een soort grind,
en schelpjes die je kon
gebruiken.

Tijdens de workshop kwamen er 2 mensen kijken van het DELA goede
doelenfonds, die vonden het erg interessant dat een blind of slechtziende
persoon zoiets kan maken.
Iedereen vond de workshop echt superleuk.
Tegen 16.30 uur was de workshop afgelopen en is er opgeruimd.
BBQ en Feestavond
Geschreven door: Mirella de Jong
Georganiseerd: Marjolein, Lisa en Mirella
Om het Doofblinden kamp mooi af te sluiten organiseerden we een BBQ
verzorgd door Nieuw-Allardsoog en een gezellige feestavond met
drankjes en DJ Alex!
Tijdens de BBQ, waren er verschillende salades, fruit en brood,
verschillende soorten vlees en vegetarische vleessoorten die voor ons
werden klaar gemaakt en gebakken in de buitenlucht, gelukkig was het
droog!
Na het eten waren de meeste terug naar hun kamer om zich op te frissen
voor deze laatste kampavond.
In de tussentijd werden de spullen van DJ Alex klaar gemaakt voor de
feestavond die tot 00.00 uur zou door gaan. We hadden graag een
trilvloer willen regelen,
zodat de doofblinde
deelnemer de muziek op
deze manier zou kunnen
ervaren, maar helaas
bleken deze vloeren
ontzettend duur en niet
haalbaar met ons budget.
DJ Alex had ook de
mogelijkheid om
bepaalde geuren in de
zaal vrij te laten om op
deze manier de
doofblinde deelnemer
sensatie te laten ervaren.
Gelukkig waren er
gigantische boxen die
ervoor zorgden dat je de
muziek goed kon voelen
door je lichaam.
Aan het begin van de avond was het nog wat rustig op de dansvloer maar
hoe later hoe meer mensen er de dansvloer op kwamen en met elkaar
stonden te dansen en te springen. Andere mensen zaten gezellig aan de
tafel of stonden aan de bar te kletsen en of spelletjes te doen. Want

iedereen spreekt in een vorm van gebarentaal of dit nou tactiel is of niet,
zo kan men elkaar altijd verstaan!
Vrijdag 11 augustus
Doofblinden Kamp Team
Geschreven door:
Marjolein Pruis
Dan de laatste ochtend
van afsluiting, afscheid
nemen en terugkijken
op een geslaagd 1e
Doofblinden kamp in
Nederland.
Na een laatste ontbijt,
overal koffers, tassen
en mensen die heen en
weer liepen, heb ik mijn
laatste woordje gedaan.
Dankbaar voor de
flexibele samenwerking
met doofblinden,
DBA'ers, vrijwilligers en
teamleden van het
Doofblinden Kamp en TCT-team, ontstond een groot applaus voor
iedereen, die dit mogelijk heeft gemaakt.
Ook teleurstelling dat het 1e doofblinden kamp alweer voorbij was.
De meeste deelnemers hadden hun evaluatieformulier ingeleverd en na
afscheid van alle deelnemers hebben we alles verder opgeruimd, alle
ruimtes gecontroleerd en alles ingepakt.
Iedereen was echt moe van deze lange week, maar we hebben een
topweek gehad samen met elkaar, met goede en slechte tijden,
tegenslagen maar ook tips die we tijdens deze week ontvingen van
iedereen, om een volgend kamp nog beter neer te zetten.
Met een speciale dank aan alle sponsoren die dit Doofblinden Kamp
mogelijk hebben gemaakt, wil ik graag afsluiten met de volgende
woorden:
Bedankt iedereen en Óp naar het volgende kamp!

