
 

 

 

Gent, 9 mei 2012 

Beste, 

 

De Federatie van Vlaamse Dovenorganisaties (Fevlado) leidde in 2011 samen met Cera een 

vooronderzoek naar het oprichten van een afstandstolkendienst voor dove personen in de Vlaamse 

Gemeenschap. Zo hoopten Fevlado en Cera de eerste stap naar het effectief oprichten van een 

afstandstolkendienst te zetten. Misschien werkte u mee in de adviesgroep ‘afstandstolken’ of was u 

er zelf bij op één van de studiedagen in september of oktober of heeft u het dossier achteraf gelezen. 

Zowel dove personen als vertegenwoordigers van openbare diensten en andere organisaties waren 

achteraf heel enthousiast over het afstandstolken. 

Fevlado en Cera kregen voor dit project de onontbeerlijke steun van de adviesgroep ‘afstandstolken’, 

dat bij het begin van dit project werd opgericht en waarin vertegenwoordigers van zowel het domein 

welzijn als het domein werk en van zowel het Vlaams als van het federaal niveau in zetelden. Na het 

aflopen van dit project oordeelde de adviesgroep dat hier zeker zo snel mogelijk een vervolg aan 

gebreid moest worden in de vorm van een langere experimentele periode van een 

afstandstolkendienst. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) diende samen met het 

Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw (CAB) een project in bij het Europees 

Sociaal Fonds (ESF). In april ontvingen ze een positief antwoord. Ook het domein welzijn heeft haar 

steun toegezegd. 

Complementair aan het ESF project en de middelen vrijgemaakt vanuit het domein welzijn zal 

Fevlado zich met de steun van Cera concentreren op de informatieverspreiding en sensibilisering van 

gebruikers en op de opleiding voor tolken Vlaamse Gebarentaal.  

Hiervoor willen Fevlado en Cera graag weer een beroep doen op de inbreng van zoveel mogelijk 

relevante instanties in de vorm van een adviesgroep. Vooraleer we van start gaan met deze 

adviesgroep, organiseren we een informatiebijeenkomst op 5 juni om 9u30 in vergaderzaal 21.01 op 

de 21
ste

 verdieping in het Ellipsgebouw, Albert II-laan 35 in Brussel.  

Op deze bijeenkomst informeren we u graag zowel over de stand van zaken als de projectopzet en 

het actieplan van de volgende drie jaren. Na de vergadering horen we graag van u of we op uw 

deelname kunnen rekenen in de adviesgroep, dan wel als communicatiepartner of andere.  

Als u iemand anders in uw organisatie geschikter vindt om op deze vergadering aanwezig te zijn, 

gelieve de naam en contactgegevens door te geven via natalie.lefevre@fevlado.be. Indien u nog 

suggesties heeft voor andere relevante instanties, dan kan u dat ook gerust doorgeven.  

Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren. Alvast bedankt voor uw tijd en 

medewerking. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

Filip Verstraete       Stéphanie De Smet 

Cel Belangenbehartiging Fevlado vzw    Programmacoördinator Cera 


