
  

 

 
 

 

Nieuwsbrief Augustus 2016 

 

Beste klant van Wesemann Travel, 
 
Bijgaand ontvangt u de nieuwsbrief voor de maand augustus. Vanaf heden houden wij u 
maandelijks op de hoogte van onze activiteiten, geplande reizen, leuke nieuwtjes, 
reisverhalen en dergelijke. 
 
Veel leesplezier!   

 
Nieuwtjes bij WESEMANN TRAVEL  

 Iran reis 
 Reisverslag zeilen met Spaanse dames 
 Vrijwilligerswerk in Ethiopië 
 Leuk nieuws uit Washington 
 Tips tegen zakkenrollen 
 Starbucks voor Doven en Slechthorenden Maleisië 
 RDD 24 september 2016  
 Verhuisbericht! 

 

 

http://www.wesemanntravel.com/


 
 

Voor meer informatie of aanmelden voor de reis: info@wesemanntravel.com  

 
 



 

 
 

Vrijwilligerswerk in Ethiopië 

 

26 september - 23 december 2016 

Met deze brief willen wij, Niels, Andras, Carolien en Pieter, jullie graag informeren over 
een groot avontuur die binnenkort voor ons gaat beginnen. We gaan namelijk 3 
maanden vrijwilligerswerk doen in Ethiopië! Ethiopië is een land in Oost-Afrika en het 
staat bekend vanwege de mooie natuur en boeiende culturen. Maar het is ook een erg 
arm land. Het hoort tot de armste ter wereld, en mensen met een handicap hebben het 
daar extra moeilijk. Dat geldt ook voor doven en slechthorenden. Op uitnodiging van de 
organisaties Wesemann Travel en Stichting Respo International gaan we op 26 
september naar Ethiopië om drie maanden mee te werken aan hun 
ontwikkelingsprojecten daar. Het doel van de projecten is om bij te dragen aan de 
bewustwording van Dovencultuur en gebarentaal in de samenleving. Veel mensen in 
Ethiopië denken dat doven dom zijn en niks kunnen, en daardoor is het voor hen extra 
moeilijk om te voorzien in hun levensonderhoud. Daar willen wij wat aan veranderen en 
we hopen dat u ons kunt steunen.  

In Ethiopië gaan we onder andere inzetten voor een nieuw initiatief gericht op theater 
en dans.. Eerder dit jaar hebben een groep talentvolle Ethiopische acteurs en dansers (ja, 
doven houden van dansen in Ethiopië!) een theatergroep opgezet. Zij zijn getraind door 
een professionele dove acteur uit Noorwegen die vier maanden voor dit doel in Ethiopië 
is geweest. De dove theatergroep heeft de ambitie om via theatervoorstellingen 
informatie te verspreiden over Dovencultuur en gebarentaal. Zowel op dovenscholen 
voor dove kinderen, zodat de kinderen hun doofheid op een positieve manier kunnen 
ervaren, maar ook in theaters en schouwburgen voor een horend publiek.  

We gaan deze groep helpen met het opzetten van een website, ontwikkelen van 
communicatie materialen, meehelpen met het organiseren van de theatervoorstellingen, 
etc. we betalen zelf de kosten voor verblijf en vervoer. We betalen ons eigen eigen 
vliegticket en verblijf in een guesthouse, er is geen subsidie beschikbaar. Maar verder 



willen we niet met lege handen komen. De theatergroep heeft fondsen nodig om hun 
project te kunnen uitvoeren. En daarvoor vragen we u om een bijdrage. In totaal hebben 
wij ongeveer €2500 nodig om het project in de tweede helft dit jaar uit te voeren. Klik 
op deze link, http://goo.gl/JPj81r, hierin vindt u een projectomschrijving met een 
begroting. We hopen dat u ons kunt steunen met een kleine bijdrage. Alle beetjes helpen! 
Voor de duidelijkheid: alle donaties worden gebruikt voor de uitvoering van het project 
in Ethiopië. Niet om onze kosten te dekken! 

U kunt uw bijdrage op twee manieren voldoen: 

1) Overmaken 
U kunt uw bijdrage rechtstreeks overmaken naar Respo International. Respo is een 
officieel goed doel en zij beheren de fondsen voor dit project en zullen het t.z.t. 
beschikbaar maken aan Ethiopië. U kunt elk gewenst bedrag overmaken naar 
NL65INGB0000000402 t.n.v. Respo International (Zwolle) o.v.v. EDX Wesemann 
(belangrijk!).  

2) Contant 
We kunnen ook contante giften in ontvangst nemen. U krijgt dan een kwitantie en we 
geven het door aan de projectorganisatie. We storten de contante betalingen op de 
rekening van Respo International, of we nemen het mee het mee naar Ethiopië. 

We gaan met de groep van vier andere dove vrijwilligers naar Ethiopië reizen. Het is een 
geweldige ervaring om samen met hen in Ethiopië te mogen zijn. Het doel is niet alleen 
maar om kansen te creëren voor Ethiopische doven, maar ook voor ons zelf. Ons reis valt 
samen met een pilot project gericht op het ontwikkelen van vaardigheden met 
betrekking tot het zoeken naar werk. We gaan naast ons inzet voor de dove theatergroep 
ook meelopen met lokale dove ondernemers en werknemers om te leren over hun 
manier van leven. Er zijn geen enkele voorzieningen of uitkeringen beschikbaar voor 
doven in Ethiopië, toch slaagt een deel er in om werk te vinden of voor zichzelf te 
beginnen. We zijn benieuwd hoe zij dat doen en we hopen dat we wat van hun inspiratie 
mee terug kan nemen naar Nederland.  

We zullen in Ethiopië een blog bijhouden waarin we verslag zullen doen van onze 
ervaringen. Iedereen die een donatie doet kan deze blog volgen en we sturen 
persoonlijke updates rond. Misschien heeft u zelf een leuk idee of een interessante 
opdracht die we voor u kunnen uitvoeren tijdens ons reis, want uiteraard zijn wij bereid 
om iets terug te doen voor uw bijdrage! Aan het einde van de reis wordt er door 
Wesemann Travel een verslag gemaakt van ons verblijf in Ethiopië en zullen de 
resultaten van het project worden gerapporteerd met een financiële verantwoording. 
Alle donateurs kunnen een exemplaar van dit verslag ontvangen.  

We hopen dat het voor u duidelijk is wat we in Ethiopië gaan doen en dat u ons kunt 
steunen met een kleine bijdrage. We mogen van de vliegmaatschappij per persoon 42 
kilo bagage meenemen, dus als u nog mooie spullen heeft die u zou willen doneren dan 
kunnen we een en ander meenemen! Laat het u ons gerust weten.  

Mochten er vragen zijn, mail ons gerust,  

Graag verzoeken we u deze bericht waar mogelijk onder uw netwerk te verspreiden. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FJPj81r&h=-AQEoEkIwAQHsmXzN9L43P2NSfbTToScBMyy2CVVj-zPMKw&enc=AZOztqzBjwzXhvWYmqGIEYxPajzGPjt-ECYm7VFsg7PVzljoP40dljpk83HI08vDTD1VXg5l-VKf9659Um6y5e_vQ_UXs5569eJQUI7dGUD0INntspV7XyVt0QXCH6kpYZVd45w7osUTa7yUlcXtNHFsU0RAC1gj11BF5ilTHMYInz8eu1PUN6VH43B8k3P4Z0sgsnDzq6-Cv68qS6VQ9l9j&s=1


 

 
 

Spanjaarden, zeilkamp met de Pelikaan 

 
Wesemann Travel heeft een mooie zeilreis georganiseerd voor 8 Spaanse vrouwen uit 
Madrid van 4 t/m 10 juli.  Met als reisleider Splinter van Schagen. En met een dove kok 
aan boord.  
Ze maakten een schitterende reis over de Waddenzee en het IJsselmeer. Ze hebben ook 
nog uitstapjes per fiets gemaakt. De Spaanse dames (allen van rond de 50 jaar) vonden 
het een geweldige ervaring!   

Zo'n reis kennen ze in Spanje niet. 



 

 
  

 

 

 

Leuk nieuwtje uit Washington DC, USA 

 

De Amerikaanse Leah Katz-Hernandes is doof en is receptioniste van het Witte Huis in 
Washington.  
Dat de 27-jarige Leah doof is, laat haar niet weerhouden haar ambities na te jagen. Vorig 
jaar is zij benoemd tot de nieuwe receptioniste van de Westvleugel in het Witte Huis. Zij 
ziet haar nieuwe carrière als een mooie gelegenheid om te laten zien dat dove mensen 
alles kunnen. Een tolk American Sign Language zit naast haar bureau en vertaalt alles 
voor haar. Gesprekken met bezoekers, collega’s en telefoongesprekken.  
  



First lady 
Leah is doof geboren en komt uit een gezin met dove ouders. Haar moeder was 
maatschappelijk werker en haar vader (Mexicaans) studeerde in Amerika en behaalde 
zijn PhD, een academische graad, aan de universiteit. Leah werkte voorheen al voor 
president Obama tijdens de verkiezingscampagne. Ze kan zich nog goed haar eerste 
ontmoeting herinneren met de 
Amerikaanse first lady, Michelle Obama. 
Leah zegt in een interview voor NBC 
News: ‘ Ze keek me aan en gebaarde naar 
me: ‘Mijn naam is Michelle’. Dat was 
geweldig!’ 
  
Unieke mogelijkheid 
Naast het ontvangen van gasten en 
afhandelen van telefoontjes, houdt Leah 
toezicht op de Roosevelt room en zorgt ze 
voor het gastenboek. Bovendien is ze 
verantwoordelijk voor het verzamelen van mobiele telefoons voor vergaderingen met de 
president. Leah ziet haar baan als een grote verantwoordelijkheid en ziet het als een 
unieke kans. Leah is trots op wat ze heeft bereikt en denkt in mogelijkheden en niet in 
beperkingen, zegt ze in het interview. 

  

Tips tegen zakkenrollers 
 
1. Zakkenrollers hebben diverse technieken. Zo werken ze vaak in duo’s, de ene persoon 
leidt u af en de andere grist snel uw portemonnee uit uw tas. Daarnaast zijn 
straatartiesten en optredens goede afleiders, wees dus extra alert tijdens deze situaties. 
Ook kunnen zakkenrollers gemakkelijk uw tas opensnijden met een mesje. Zorg dus 
voor een goede, stevige tas met een degelijke sluiting. Zakkenrollers zijn het meest actief 
op drukke plekken zoals stations, markten en grote toeristische attracties. Probeer 
daarom extra alert te zijn op deze plekken. Zakkenrollers maken gebruik van hun 
charme, dus hoe vriendelijk iemand er ook uitziet, wees op uw hoede!  
 
2. Probeer uw waardevolle spullen te bewaren op plekken waar het vrijwel onmogelijk 
is voor zakkenrollers om deze afhandig te maken. Bijvoorbeeld in de binnenzak van uw 
jas, in een moneybelt of in een heuptasje. Of probeer uw waardevolle spullen te bewaren 
op een plek welke niet zichtbaar is voor een zakkenroller.  
 
3. Als u op een terrasje plaatsneemt, controleer dan even waar uw portemonnee zich 
bevindt. Zit deze nog in uw jas die u net over de stoel heeft gehangen, zit hij in de tas die 
u net op de grond heeft gezet of ligt deze op de tafel waarvandaan hij gemakkelijk 
weggegrist kan worden?  
 
4. Heerlijk in het zonnetje op het strand! Voor u het weet, heeft u uw ogen dicht. Leg dan 
altijd uw tas onder uw hoofd of tegen uw lichaam,  zodat een zakkenroller niet 
gemakkelijk bij uw waardevolle spullen kan.  
 



5. Even lekker winkelen op plaats van bestemming! Laat nooit uw tas met waardevolle 
spullen achter in het pashokje als u even gaat kijken of er ook maatje kleiner is van dat 
leuke shirtje welke u heeft uitgezocht.  
 
6. Wanneer u geld opneemt, wees dan ook altijd alert. Zakkenrollers kunnen op een 
afstandje staan kijken waar u uw geld wegstopt om vervolgens even later toe te slaan.  
 
7. Niet zo’n zin op constant op uw hoede te zijn? Maak dan gebruik van een kluisje in uw 
hotel. Laat uw waardevolle spullen hier achter en neem alleen het noodzakelijke mee. 
(bron:website ff weg.nl) 
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(bron: effe weg.nl) 

 

 
 

Starbucks voor Doven en Slechthorenden in Maleisië  

 
In de hoofdstad van Maleisië Kuala Lumpur is voor het eerst een Starbucks geopend met 
bijna alleen maar doof en slechthorend personeel. Je kunt er koffie in gebarentaal 
bestellen, maar ook mensen die het niet spreken kunnen er terecht. 

https://www.effeweg.nl/nieuws/109/7_tips_tegen_zakkenrollers/
http://www.koffiegek.nl/tag/starbucks/


Als je de Maleisische Starbucks in loopt zie je direct het verschil: boven het logo staat de 
naam in handgebaren aangegeven en de tekst ‘Proudly served bij deaf partners’ staat 
eronder geschreven. Deze zaak is namelijk opgericht met het idee om een werkplek te 
creëren voor baristas met gehoorproblemen. 

Het team bestaat uit tien dove en slechthorende baristas, en drie horenden. De 
bestellingen kunnen gedaan worden in gebarentaal, maar ook via een speciaal formulier. 
Normaal gesproken wordt het bij Starbucks omgeroepen als je bestelling klaar is. Ook 
daar hebben ze in Kuala Lumpur aan gedacht: zodra je bestelling klaar is, zie je dat op 
een scherm boven de bar. 

 

 

 
 

Rotterdam Dovendag 

 
Zaterdag 24 september 2016 RDD bij Swedoro! 
  
Omdat er dit jaar geen WereldDovenDag (WDD) wordt gehouden in Nederland 
organiseert SWeDoRo op zaterdag 24 september een RDD-dag (Rotterdam Doven Dag). 

Klik hier om het filmpje in gebarentaal (met ondertiteling) te bekijken over de RDD-dag. 

Er zullen leuke activiteiten zijn en workshops zijn, o.a. 
- taartbakwedstrijd 
-kinderactiviteiten 
- mini reünie RMI 
- dove mensen presenteren hun eigen bedrijf 
- verenigingen zullen hun activiteiten promoten 
- en nog veel meer.. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=nZocbtBE2Yc


NATUURLIJK ZIJN WIJ VAN WESEMANN TRAVEL OOK AANWEZIG OP DEZE DAG! 
Aanvang vanaf 12:00 tot in de late uurtjes 
 
Bron: Swedoro 

 

Verhalen van dove reizigers 
 

Verhalen vertellen over jouw reizen, die je hebt meegemaakt, een backbackreis, rondreis 
door Australië of waar dan ook, lijkt je dat leuk om te delen met andere lezers, dan kan 
zeker! 
 
Ook slechthorenden en CI'-ers zijn welkom om te schrijven. 
 
Stuur je verhaal maar op naar info@wesemanntravel.com. Dan plaatsen we het in 
nieuwsbrief. 

 

Verhuisbericht! 
 
Met ingang van 1 september is het kantoor van Wesemann Travel verhuisd naar 
Dordrecht. Daar zal Wesemann Travel in ieder geval tot het einde van dit jaar hun 
activiteiten voortzetten. Zij delen daar de locatie met onder meer Dorswedo. Voortaan 
kunt u daar terecht voor informatie bijeenkomsten, persoonlijke ontmoetingen met ons 
team, vergaderingen, presentaties, etc. Let op: bezoek alleen op afspraak! 
 
Het nieuwe adres is: 
 
Brouwersdijk 4 
3314 GR  Dordrecht 
 
Hou onze nieuwsbrief, Facebook en website in de gaten voor activiteiten op onze nieuwe 
locatie 

 
 

Namens het Wesemann Team wensen we jullie een goede reis toe, hopen we jullie weer 
te zien! 

 

Dit is de Wesemann Travel nieuwsbrief, die je op de hoogte houdt van activiteiten over alles wat met Wesemann Travel te 

maken heeft. Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.wesemanntravel.com 

 

 

http://www.swedoro.nl/15-aktiviteiten/2505-zaterdag-24-september-2016-rdd-dag-bij-swedoro-3
http://www.wesemanntravel.com/
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