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In deze nieuwsbrief aandacht voor:
-

Links voor het aanvragen en de vergoeding van een scootmobiel

-

Geldmaat en Oogvereniging introduceren geldautomaat met spraak

-

Dag van de Witte Stok 2020

-

PGO Support-Impactprijs

-

Criminelen maken gebruik van spoofing

-

WhatsApp spoofing

-

Advies mondkapjes voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Aanvulling nieuwsbrief VOR juli/augustus 2020
Als aanvulling op onze nieuwsbrief van juli/augustus 2020 treft u onderstaand de links voor het aanvragen en de
vergoeding van een scootmobiel aan.
https:/www.vlaardingen.nl/Onderwerpen/Zorg en ondersteuning/WMO
https:/www.rogplus.nl/Client/Ondersteuning/Rolvoorziening/default.aspx
Bron: Vlaardingen.nl en Rogplus.nl
Geldmaat en Oogvereniging introduceren geldautomaat met spraak
Op 12 augustus 2020 hebben Geldmaat en de Oogvereniging samen officieel geldautomaten geïntroduceerd die
voorzien zijn van spraakondersteuning. Dit betekent een belangrijke stap dichterbij een inclusieve samenleving waarin
iedereen meedoet, ook mensen met een visuele beperking. Vrijwilliger Ellen Zieleman ging met een NOS verslaggever
op pad om te laten zien hoe het werkt. Medewerkers van de Oogvereniging kwamen aan het woord op Radio 1 en op
het NOS journaal. Mirjam Boers vertelde op Radio 1 over het belang en de werking. Er staan in ons land al zo’n 900
geldautomaten met spraak, dat moeten er begin 2021 zo’n 2000 zijn.
U kunt het volledige nieuwsbericht op hun website lezen. U kunt daar ook lezen hoe de geldautomaat met spraak
werkt en waar u de geldautomaten met spraak kunt vinden.
Dag van de Witte Stok 2020
Op de internationale Dag van de Witte Stok (15 oktober) vragen blinde en slechtziende verkeersdeelnemers aandacht
voor hun positie in het verkeer. Tijdens de Dag van de Witte Stok 2020 lanceert de Oogvereniging een
publiciteitscampagne met als thema “Samen in het Verkeer, oog voor elkaar”. De fietsende medeweggebruiker staat
dit jaar centraal. Het doel is op een positieve manier bewustwording en begrip te bevorderen voor mensen met een
visuele beperking bij fietsers. Afgelopen weken zijn er op verschillende plekken in het land filmpjes opgenomen met
dit thema en is er een onderzoek uitgevoerd onder fietsers. Lees meer op de website van de Oogvereniging.
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PGO Support-Impactprijs
De Oogvereniging is met haar inzending “De NS Perronwijzer-app” samen met 13 andere inzendingen genomineerd
voor de PGO Support-Impactprijs 2020. Eerder wonnen we de Impactprijs met het project “Alle stations toegankelijk”.
Met de Impactprijs zet PGO Support projecten en initiatieven in het zonnetje die met gezamenlijke inzet van het
patiëntenperspectief impact hebben op de kwaliteit van zorg en/of kwaliteit van leven. De jury heeft uit ruim 30
inzendingen 14 projecten genomineerd. Tijdens de online talkshow op 1 oktober 2020 worden de winnende projecten
bekendgemaakt.
Bron: Oogvereniging.nl
Criminelen maken gebruik van spoofing
E-mail spoofing is een veelgebruikte techniek waarbij het e-mailadres van de afzender vervalst wordt. Er wordt een email gestuurd dat niet van de afzender afkomstig is. Deze mail ziet er betrouwbaar uit, omdat het adres gebruikt
wordt van bv de bank en alles er precies op lijkt (inclusief logo). Weet je niet zeker of de mail echt is? Neem dan
contact op met de afzender: organisatie of bank. Of doe gewoon niets. Niet laten misleiden door een telefoonnummer
dat in de mail wordt genoemd maar maak altijd gebruik van het nummer van de bank dat bij u bekend is. Als u het
nummer uit de mail gebruikt krijgt u hoogstwaarschijnlijk een allervriendelijkst persoon aan de lijn die zich voordoet
als bankmedewerker, maar dat dus niet is.
WhatsApp spoofing
Oplichters versturen op dit moment valse berichten via WhatsApp. Zij doen zich dan voor als zoon of dochter die zegt
een nieuw telefoonnummer te hebben. Meestal wordt in deze berichten gevraagd om geld over te maken of
bankpasjes op te sturen. Deze vorm van criminaliteit komt ook voor in sms berichten. Wees alert! Trap hier niet in!
Ook worden er smsjes en e-mails verstuurd waarin gevraagd wordt om je bankpas op te sturen. Vertrouw het niet!
Controleer eerst het nieuwe nummer door de persoon (bijvoorbeeld zoon of dochter) te bellen of het oude nummer te
controleren (bij banken).
Bron: KBO-PCOB nieuws
Advies mondkapjes voor mensen met een beperking of chronische ziekte
Moet je ook een mondkapje dragen, als je een beperking of chronische ziekte hebt?
Het dringende advies om in de publieke binnenruimte een mondkapje te dragen geldt ook voor mensen met een
beperking of chronische ziekte. Een uitzondering geldt voor mensen die vanwege hun (zichtbare of onzichtbare)
beperking of chronische ziekte nietin staat zijn een mondkapje te dragen, op te zetten of die daarvan ernstig
ontregeld raken. Ook mensen die spreken met of iemand assisteren die vanwege een auditieve beperking moeten
kunnen liplezen of vanwege een verstandelijke of communicatieve beperking afhankelijk is van non-verbale visuele
signalen zijn van het dringende advies uitgezonderd. Begeleiders van mensen met een beperking zijn ook
uitgezonderd, wanneer de persoon met de beperking door de interactie/begeleiding door iemand met een mondkapje
ernstig ontregeld raakt.
Is een schriftelijk bewijs nodig om aan te tonen dat je niet in staat bent een mondkapje te dragen
in verband met een beperking of chronische ziekte? Nee, datis niet nodig. Mocht gevraagd worden een mondkapje te
dragen dan volstaat een mondelinge toelichting indien mensen in staat zijn deze te geven. Mensen die dat willen,
kunnen er wel zelf voor kiezen kaartje met een toelichting mee te nemen. Voorbeelden daarvan komen beschikbaar
op de website van de Rijksoverheid. Winkeliers en andere mensen die belast zijn met de handhaving op publieke
binnenruimtes waar mondkapjes gelden worden geacht soepel om te gaan met deze groep mensen met zichtbare of
onzichtbare beperkingen.
Bron: Rijksoverheid.nl
Wij hopen dat u de coronatijd goed zult doorstaan.
Namens het bestuur van Stichting V.O.R.
Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van november/december 2020. Wij wensen u, namens
het bestuur, veel leesplezier toe. Willem van der Hoek en Ronald Brouwer.
Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar: r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl

Nieuwsbrief 78e jaargang nr. 82-September/oktober 2020
Stichting Vlaardings Overleg Revalidatie

Pagina 2

