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Landelijke Vereniging van Crematoria
T.b.v. Dr. C.J. Vaillant Fonds
Postbus 10118
1301 AC Almere

Woerden, 1 november 2018
Geachte leden,

Met deze brief bedanken wij het Dr. C.J. Vaillant Fonds voor het toekennen van een donatie
voor de ondersteuning van het project Steffie Doodgewoon (werktitel).
Steffie Doodgewoon wordt een website waar we in eenvoudig Nederlands alles over de
dood en rouwverwerking uitleggen voor mensen met een verstandelijke beperking.
Als we specifiek kijken naar deze doelgroep dan is er voor hen weinig beschikbaar dat hen

hierbij kan helpen. Boeken zijn te talig, dus erover lezen is vaak lastig. Erover praten is niet
je het ook wendt of keert, ook
mensen uit deze doelgroep overlijden of hebben te maken met mensen die overlijden in hun
sociale kring. Om deze mensen concreet te helpen bieden wij de oplossing in het maken van
eenvoudige uitlegmodules en een configuratiemodule in Steffie-concept waarin we alles
over je eigen uitvaart en die van anderen uitleggen. Doordat deze modules het proces van
een begrafenis of crematie meer voorspelbaar maken, reduceer je de angst omtrent het
onderwerp.
zo makkelijk als bij mensen zonder een beperking. Maar hoe

website is onderdeel van de populaire website www.steffie.nl. Op deze website leggen
we in eenvoudig Nederlands moeilijke onderwerpen uit. De website is gericht op de
kwetsbare doelgroepen in onze samenleving, waaronder mensen met een verstandelijke
beperking. Maar ook voor groepen mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken
zoals laaggeletterden, migranten, ouderen en kinderen.
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Wij verwachten eind van dit jaar te kunnen starten met het project. Meer informatie over de
voortgang van dit project publiceren wij op de website en social media kanalen van Stichting
Leer Zelf Online (
erzelfonline.nll en Steffie.
Nogmaals, hartelijk bedankt voor deze toekenning!

Met vriendelijke roet,

Namens het bestuur van Stichting Leer Zelf Online,

Marleen Griffioen
Projectleider Stichting Leer Zelf Online
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