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Embargo tot zaterdag 30 september om 12u00 

    

Persbericht 25 september 2017Persbericht 25 september 2017Persbericht 25 september 2017Persbericht 25 september 2017    

Fevlado wordt Doof VlaanderenFevlado wordt Doof VlaanderenFevlado wordt Doof VlaanderenFevlado wordt Doof Vlaanderen    

 

Vanaf 30 september 2017 worden Fevlado vzw, de federatie van Vlaamse Dovenorganisaties, en 

haar zusterorganisatie Fevlado-Diversus vzw omgedoopt tot Doof Vlaanderen. Achter deze 

naamsverandering schuilt een grote ambitie. Met deze nieuwe en transparante naam doelen we niet 

alleen op een betere zichtbaarheid binnen de samenleving, maar willen we ons ook sterker profileren 

als hét orgaan van en voor doven en Vlaamse Gebarentaligen. 

 

Tot recent genoten Fevlado vzw en Fevlado-Diversus vzw niet altijd even bekendheid binnen 

Vlaanderen: men begreep niet direct waar onze oude naam voor stond of kon het niet associëren met 

onze unieke missie. De nieuwe benaming Doof Vlaanderen, die gepaard gaat met een verandering in 

logo en huisstijl, verduidelijkt onze missie: wij benaderen het doof-zijn    vanuit de twee categorieën 

waartoe dove mensen behoren.    Dove mensen zijn personen met een handicap personen met een handicap personen met een handicap personen met een handicap van wie de rechten 

omschreven zijn o.a. in het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, maar dove 

mensen zijn ook leden van eeleden van eeleden van eeleden van een cultureeln cultureeln cultureeln cultureel----linguïstische minderheidsgroeplinguïstische minderheidsgroeplinguïstische minderheidsgroeplinguïstische minderheidsgroep in Vlaanderen, waar de Vlaamse 

Gebarentaal de voertaal is, en zo dragen ze bij tot de diversiteit van onze samenleving in Vlaanderen.   

 

Net daarom is het belangrijk dat dove mensen toegang krijgen tot de samenleving, dit met behoud van 

de eigenheid van hun doof-zijn en daarmee verbonden visuele capaciteiten en kwaliteiten waarover ze 

beschikken, de Vlaamse Gebarentaal en hun cultuur. Inclusie is pas geslaagd als dit gebeurt volgens de 

wensen en noden van deze minderheidsgroep. In de praktijk gebeurt dit echter niet altijd zo, waardoor 

de leden van onze doelgroep in veel situaties een handicap ervaren. Momenteel bekommeren de leden 

van Doof Vlaanderen zich het meest om het aanbod van tweetalige opvoeding en onderwijs in 

Nederlands en Vlaamse Gebarentaal, gelijkwaardige behandeling op de arbeidsmarkt, representatie van 

Vlaamse Gebarentaal in de media, kwaliteitszorg voor dove senioren, toegankelijkheid in o.a. 

ziekenhuizen, overheidsinstellingen, juridische instellingen… Dit is slechts een greep uit de verschillende 

actiedomeinen waar Doof Vlaanderen verbetering wil zien. 
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In 1977 werd onze organisatie opgericht als de federatie van verschillende Vlaamse dovenclubs. Sinds 

2015 zijn we door het Vlaamse ministerie van Cultuur officieel erkend als vereniging binnen het Sociaal-

Cultureel Werk. Dit was een belangrijke stimulans voor het sociaal-culturele leven binnen meer dan 

honderd verschillende aangesloten dovenclubs en –afdelingen aan wie we ondersteuning bieden. Doof Doof Doof Doof 

VlVlVlVlaanderen mikt ook opaanderen mikt ook opaanderen mikt ook opaanderen mikt ook op het versterken van het eigen dovennetwerkversterken van het eigen dovennetwerkversterken van het eigen dovennetwerkversterken van het eigen dovennetwerk door op zoek te gaan naar nieuwe 

doelgroepen die zich kunnen vinden in het verhaal van onze organisatie Doof Vlaanderen. Zo hebben 

we recent een nieuwe oudervereniging opgericht voor alle ouders die willen uitwisselen rond de 

opvoeding van (dove en horende) kinderen in het Nederlands en Vlaamse Gebarentaal. Ook vanaf 

september wijden wij een nieuwe LGBT-afdeling in.  

 

Om onze doelgroep en de samenleving efficiënt te kunnen bereiken met onze missie, zien we het 

versterken van onze media en communicatie daarom als een belangrijke doelstelling. De 

naamsverandering en de verandering in logo en huisstijl zijn een stap in de vernieuwing in onze media- 

en communicatiebeleid. Onze mediakanalen worden ook opgefrist: de nieuwe website 

www.doof.vlaanderen, een vernieuwde nieuwsbrief en een ledenblad dat inkijk geeft in het sociaal-

cultureel dove verenigingsleven. Met de hashtag #doofvlaanderen kan iedereen ons nieuws op de 

sociale media volgen.  

 

Op WereldDovenDag op 30 september 2017 wordt onze nieuwe naam officieel bekendgemaakt aan het Op WereldDovenDag op 30 september 2017 wordt onze nieuwe naam officieel bekendgemaakt aan het Op WereldDovenDag op 30 september 2017 wordt onze nieuwe naam officieel bekendgemaakt aan het Op WereldDovenDag op 30 september 2017 wordt onze nieuwe naam officieel bekendgemaakt aan het 

publiek. Tijdens de studievoormiddag  wordt er die dag ook aandacht besteed aan het thema publiek. Tijdens de studievoormiddag  wordt er die dag ook aandacht besteed aan het thema publiek. Tijdens de studievoormiddag  wordt er die dag ook aandacht besteed aan het thema publiek. Tijdens de studievoormiddag  wordt er die dag ook aandacht besteed aan het thema 

“dovenfederaties van gisteren, vandaag e“dovenfederaties van gisteren, vandaag e“dovenfederaties van gisteren, vandaag e“dovenfederaties van gisteren, vandaag en morgen”. Voor het programma van de WereldDovenDag, n morgen”. Voor het programma van de WereldDovenDag, n morgen”. Voor het programma van de WereldDovenDag, n morgen”. Voor het programma van de WereldDovenDag, 

neem een kijkje op neem een kijkje op neem een kijkje op neem een kijkje op www.werelddovendag.bewww.werelddovendag.bewww.werelddovendag.bewww.werelddovendag.be. . . .     

    

Voor meer info over de naamsverandering, contacteer Voor meer info over de naamsverandering, contacteer Voor meer info over de naamsverandering, contacteer Voor meer info over de naamsverandering, contacteer perspersperspers@doof.vlaanderen@doof.vlaanderen@doof.vlaanderen@doof.vlaanderen. Ook onze jeugd. Ook onze jeugd. Ook onze jeugd. Ook onze jeugd----    en en en en 

seniorenafdeling ondergaan een naamsverandering: ze heten voortaan Doof & Jong Vlaanderen en Doof seniorenafdeling ondergaan een naamsverandering: ze heten voortaan Doof & Jong Vlaanderen en Doof seniorenafdeling ondergaan een naamsverandering: ze heten voortaan Doof & Jong Vlaanderen en Doof seniorenafdeling ondergaan een naamsverandering: ze heten voortaan Doof & Jong Vlaanderen en Doof 

& Senior Vlaanderen.  & Senior Vlaanderen.  & Senior Vlaanderen.  & Senior Vlaanderen.      

 


