
  

 

  

SMOG-initiatie 

SMOG - Spreken Met Ondersteuning van 

Gebaren 

Een initiatie voor ouders, broers, zussen, 

grootouders, vrijwillige begeleiders. 

wo 21_03_18 en 28_3_18 |Dendermonde 

  

Kunnen communiceren is een grondrecht! SMOG biedt veel kinderen, jongeren 

en volwassenen met een verstandelijke handicap, autisme of een 

communicatiebeperking extra communicatiemogelijkheden. Daarom is het 
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goed dat deze vorm van ondersteunde communicatie ook thuis en in de vrije 

tijd gebruikt kan worden.  

Tijdens de eerste avond leer je de achtergronden van SMOG kennen en krijg je 

een beperkt aantal gebaren aangeleerd die met de thuis- of vrijetijdssituatie te 

maken hebben (hygiëne, voeding, vrije tijd, …). Tijdens de tweede avond 

worden de gebaren ingeoefend en leer je echt ‘spreken met ondersteuning 

van gebaren’. 

 

Opgelet! Deze meerdaagse  initiatie is alleen bedoeld voor ouders, familieleden, 

vrijwillige begeleiders van een kind met een handicap. ( niet voor professionelen!) 

 

Wanneer? 

 

Woensdagen 21 en 28 maart 2018, van 19u30 tot 22u15 

 

Waar?  

 

De Boomgaard 

Papiermolenstraat 2 

9200 Dendermonde 

 

  

Schrijf je nu in  
 

 

 

Help je ons ons aanbod verder bekend te 

maken? 

 

Stuur deze mail gerust door aan ouders en 

gezinnen met een kind met een handicap. 
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Of neem onze aankondiging over op jullie site, 

facebook, nieuwsbrief, prikbord, tijdschrift of 

krantje,.. 

 

Graag een printbare uitnodiging? Die vind je hier.  
 

  

   

 

Copyright © 2018 Gezin en Handicap, All rights reserved. 

U ontvangt deze mail omdat u interesse betoonde in de activiteiten van Gezin en Handicap. 

 

Our mailing address is: 

Gezin en Handicap 

Arthur Goemaerelei 66 

Antwerpen 2018  

Belgium 

 

Add us to your address book 

 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Copyright © 2018 Gezin en Handicap 

U ontvangt deze mail omdat u interesse betoonde in de activiteiten van Gezin en Handicap. 

 

Onze gegevens: 

Gezin en Handicap 

Arthur Goemaerelei 66 

Antwerpen 2018  

Belgium 

 

Add us to your address book 

https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=3ede628674&e=148cd84bd4
file://///gezinenhandicap.us11.list-manage.com/vcard%3fu=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=42d6b9a723
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/profile?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=42d6b9a723&e=148cd84bd4
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=42d6b9a723&e=148cd84bd4&c=a5181f7e8e
file://///gezinenhandicap.us11.list-manage.com/vcard%3fu=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=42d6b9a723
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=ee85f887a5&e=148cd84bd4
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=f97f88ce40&e=148cd84bd4


 

 

 

Wil je deze mailing niet langer ontvangen? 

Je kan je hier uitschrijven. 
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