Geachte mevrouw Spindler,
eind september heeft mevrouw van Ardenne een delegatie van het Oogcafé
Westland op het gemeentehuis ontvangen.
Zij toonde grote belangstelling in de activiteiten en problemen die blinden en
slechtzienden zoal tegenkomen.
Een van de onderwerpen was het kunnen beluisteren (achteraf) van
geluidsopnamen van de raadsvergaderingen.
Ons bedrijf verzorgd via de Webbox een dienst voor deze doelgroep, waarbij men
(ook zonder computer) toegang heeft tot steeds meer informatie en ontspanning (op
het internet).
Het idee was om ook de raadsvergaderingen via de Webbox te kunnen beluisteren.
Men heeft onze firma benaderd met de vraag of wij dat zouden kunnen verzorgen.
Ik heb op het internet gezocht of daar eventueel opnames van de
raadsvergaderingen beschikbaar zijn, maar kon deze niet vinden (in de openbaar
beschikbare informatie).
Kunt u ons misschien verder helpen en een bron aangeven waar deze informatie
beschikbaar is of beschikbaar gemaakt kan worden?
Wat meer informatie over de Webbox.
De Webbox is een hulpmiddel voor mensen met een visuele of leesbeperking, dat
door alle zorgverzekeraars (onder voorwaarden) wordt vergoed.
Met de Webbox kan men luisteren naar lectuur (boeken, kranten en tijdschriften),
gesproken ondertiteling van 12 NL zenders, actuele informatie zoals nieuws en
weer (ook internet radio zenders en op verzoek ook naar kerkdiensten).
Maar ook naar on-line informatie zoals, Wikipedia, NU.nl. de websites van NOS
nieuws en NOS Sport, maar ook de gratis krantjes die in een gemeente worden
uitgegeven.
Het aanbod in zeer breed en groeit en wordt zeer gewaardeerd.
Het zijn veelal de ouderen die op latere leeftijd met oogproblemen te maken krijgen
en dreigen daardoor verstoken te blijven van informatie en maken daardoor de kans
in een (sociaal) isolement te geraken.
Met de Webbox kan in elk geval het isolement van informatie worden
tegengegaan! (ook door de zeer eenvoudige en intuïtieve bediening is de Webbox
een geschikt hulpmiddel voor ouderen)
Niet voor niets kwam de Webbox3 naar aanleiding van een onderzoek naar voren
als het beste en meest veelzijdige hulpmiddel voor iemand met een visuele
beperking.
Meer informatie is te vinden op de website: hllps:ZZwww.webbox.nl
Ook het filmpje van 4 minuten geeft een goede indruk van de
gebruiksmogelijkheden gedurende de dag.
Hierbij treft u de link aan naar het filmpje:
htlnsV/download.solrad.nl/video/Hen dau mei de Webbox3-Solutions Radio.nm4
Tot slot stuur ik u separaat een uitnodiging van de centrale Oogvereniging voor een
bijeenkomst op 12 november a.s. in Utrecht over het stemmen door iemand met een
visuele beperking.
Heeft u of de burgemeester vragen, dan ben ik gaarne bereid die te beantwoorden.
Wij zijn gevestigd in Delft en dus nooit ver weg!
Met vriendelijke groet,
Karei Raven
Solutions Radio | Kalfjeslaan 38 12623 AJ Delft
T+31 15 2625955
www.webbox.nl
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