
Woordje van onze voorzitter  

maart 2018 

 

Beste lezers, 

 

Elke maand sturen wij jullie een kalenderoverzicht van de komende activiteiten van 

onze vereniging Nowedo met haar talrijke afdelingen. Er werd mij gevraagd ook 

maandelijks een soort column te schrijven om het geheel wat minder saai te maken.  

Amaai, dat is wel een uitdaging want voorwoordjes of teksten zijn meestal héél saai. 

Tenzij daarin wereldschokkende mededelingen staan, romantische ontboezemingen 

of smeuïge roddeltjes. Wees gerust, daarmee ga ik me echt niet bezighouden. 

Laten we het dit keer hebben over een bloedserieuze zaak: #GeenPretjeZonderTolk. 

De meeste leden met Facebook en internet zullen dat wel opgemerkt hebben, ook 

vorige week stonden in enkele kranten (zelfs op de voorpagina!) hierover artikels, al 

dan niet helemaal correct. Het belangrijkste is dat er IETS gebeurt, dat er mensen 

opstaan zoals Maartje, Kristof en Dennis die echt de handen uit de mouwen steken 

om iets te doen bewegen. De overheid is een grote logge machine en voordat ze 

daar iets positiefs kunnen doen, moeten we echt wel hemel en aarde bewegen om 

dat te bereiken. Weet je nog, die grote petitie voor erkenning van de Vlaamse 

Gebarentaal? Zo kon de Vlaamse regering niet doof blijven voor onze 

gerechtvaardigde vraag. Ook nu is de administratie van Minister Vandeurzen 

potdoof en moeten we echt breekijzers gebruiken om hen te laten beseffen dat het 

zo niet verder kan.  

Maar we komen er wel. Zoals het lukte op 26 april 2006 (erkenning VGT in Vlaams 

Parlement) en september 2011 (uitspraak Gentse Hof van Beroep rond tolken in 

onderwijs), zal het nu ook weer lukken. Daar geloof ik zeker in. Ook in de 

crowdfunding voor de gerechtskosten waarvoor ze 20.000 euro nodig hebben, ze 

zitten nu al mooi over de helft van het benodigde bedrag. Dit proces is echt ten 

voordele van alle dove gebarentaalgebruikers die ooit in hun leven voor situaties 

komen te staan dat ze tolkuren tekort hebben en dus “uitgesloten” worden van de 

samenleving. DAT MAG NIET GEBEUREN. Nowedo draagt zeker haar steentje bij in die 

crowdfunding en ik hoop jullie ook?     

Wil je meer daarover weten? Bekijk gerust onze website www.nowedo.be of kom 

eens langs op 4 maart 2018 in het Gebarenhuis van Nowedo.   

Andre Lathouwers 

 

http://www.nowedo.be/

