
Uitnodiging Oogcafé-Huiskamer bij Lokaal+ 
Een vertrouwde plek voor jongeren om met elkaar het gesprek aan te gaan 

 
Zodra je slechtziend wordt, verandert er veel in je leven. Geleidelijk wordt het moeilijker om 
dingen die je altijd gedaan hebt nog goed te kunnen doen. Je zit met veel vragen en je 
omgeving begrijpt vaak niet hoe moeilijk het is om de dag door te komen. Je vraagt je af 
welke impact het zal hebben op je werk, privéleven, vrije tijd en zelfs je woonsituatie. 
 
Gelukkig wijst de praktijk uit dat er nog veel mogelijkheden zijn om zelfstandig te leven, je 
verder te ontwikkelen en ontspanning te vinden, ook al wordt het zicht minder.  
 
Wij zijn er om jou verder te helpen 
Met de Oogcafé-Huiskamer openen wij een vertrouwde plek voor slechtziende jongeren om 
hun eigen ervaringen en tips te delen. Daarnaast voorzien wij je van de benodigde 
informatie en expertise om jou verder te helpen met je vragen. 
Hierbij kun je denken aan nuttige hulpmiddelen voor thuis of op het werk, regelingen en 
voorzieningen waar je gebruik van kan maken en adressen van instanties voor 
ondersteuning. Ook kan geholpen worden bij solliciteren of het kiezen van een beroep. 
 
De studenten van Summa College, wijkleerbedrijf Lokaal+ en de Oogvereniging Noord-
Brabant/Zeeland staan klaar om deze middagen te begeleiden en verzorgen. 
 
Uitnodiging Oogcafé-Huiskamer 
Je bent van harte welkom op onze eerste bijeenkomst op woensdag 5 februari 2020. Voor 
deze middag hoeft er niet aangemeld te worden: je kan zo binnen lopen. Tijdens deze 
middag horen we graag welke invulling jij zou willen geven aan de komende edities. Zijn er 
specifieke vragen die je aan een ervaringsdeskundige wil stellen? Of is er een bepaalde 
workshop of activiteit die wij kunnen opzetten? Wij helpen je bijvoorbeeld graag met vragen 
rondom hulpmiddelen, regelingen, voorzieningen en solliciteren. Jouw input is van harte 
welkom! 
 
Waar en wanneer 
Woensdag 5 februari 2020 
Lokaal+ | Summa College 
Willem de Rijkelaan 3, Eindhoven 
13.30 - 15.30 uur 
 
De volgende bijeenkomsten vinden plaats op elke eerste woensdag van de maand. De 
Oogcafé-Huiskamer bij Lokaal+ is tot stand gekomen door de samenwerking van Lokaal+ en 
Summa College, Ledenservice ZuidZorg en Oogvereniging regio Brabant-Zeeland. 


