Durf te
dromen!

Meer weten?
SH-Jong is dé organisatie voor slechthorende jongeren
van 12 t/m 30 jaar. Wil je meer weten?
Neem gerust contact op:
Evenementen: evenementen@shjong.nl
Voorlichting:
voorlichting@shjong.nl
Overig:
info@shjong.nl

WORD
OOK
LID!

“Bij SH-Jong voel ik mij thuis!”
Amber (SH-Jong lid)

Online
www.shjong.nl

Ook als je slechthorend bent
kun je vrijwel alles bereiken!

facebook.com/shjong
instagram.com/shjong_
twitter.com/shjong
Dé organisatie van en voor slechthorende jongeren!

SH-Jong is dé organisatie van
en voor slechthorende jongeren!
www.shjong.nl

Campagne ‘Slechthorend. Nou en?!’

Word ook lid!

Laat je slechthorendheid je niet beperken.
Dat is de boodschap van onze campagne
Slechthorend. Nou en?! Door interviews met
inspirerende jongeren, een leuk kaartspel en
een korte documentaire willen wij jongeren
motiveren. In de mini-docu “Slechthorend.
Nou en?!” onderzoekt onze voorzitter hoe
slechthorende jongeren hun dromen kunnen
waarmaken. Bekijk de docu en de campagne
op www.slechthorendnouen.nl

SH-Jong is dé organisatie speciaal voor slechthorende jongeren in
Nederland. Ben je slechthorend en tussen de 12 en 30 jaar? Dan leren
wij jou graag kennen! Voor €25,- ben je een jaar lang lid. Dit bedrag kun
je vaak terugvragen bij jouw zorgverzekeraar.

Als lid van SH-Jong krijg je:
• Hoge korting op al onze evenementen
• Altijd op de hoogte met onze
digitale nieuwsbrief
• Goodiebag met toffe gadgets
en een handig infoboekje
• Veel nieuwe vrienden!
Kijk voor meer info op shjong.nl

Onze voertaal is het gesproken Nederlands,
maar bij onze activiteiten zijn ook tolken
NmG (Nederlands met Gebaren)
en schrijftolken aanwezig.
Je hoeft dus niets te missen!

Wat doen wij voor jou?
Kom jij ons helpen?

Evenementen

Voorlichting en belangenbehartiging

Om voorlichting, evenementen en campagnes
te organiseren kunnen wij altijd jouw hulp
gebruiken. Word jij een van onze Toppers?

Wij organiseren een groot aantal
evenementen in heel Nederland. Elk
jaar organiseren wij de funkampen
Pinksterkamp en Herfstweekend
waar veel belangstelling voor is.
Ook organiseren we een Challenge
Life-weekend voor empowerment.
Verder zijn er meerdere evenementen
van één dag, waarin we sportieve,
creatieve of gewoon gezellige
activiteiten ondernemen.
Check de evenementen bij jou in de
buurt op www.shjong.nl

Wij komen op voor jouw belangen. Wij

De voordelen op een rijtje:
• Ontdek waar jij goed in bent
• Staat goed op je CV
• Gratis supervette teamuitjes!
Kijk voor meer info op www.shjong.nl

adviseren scholen, zorginstellingen
en de overheid over omgaan met
slechthorendheid bij jongeren. Verder
vind je onze beste tips & tricks op
www.erbijhoren.nl (voor scholieren)
en www.hoorwerkwijzer.nl (voor
werkenden). Ook vind je veel tips
op onze website www.shjong.nl
over onder andere studeren, reizen
en hoortoestellen.

