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StotterCafé Rotterdam – 20.06.2019
Met Dennis Ensing, coach bij Del Ferro stottertherapie en ademtraining

Rotterdam - Het StotterCafé is een initiatief van de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes en
het Stotter Fonds. Wij hebben ons tot doel gesteld stotterende mensen en iedereen die op welke
manier dan ook in contact komt met, of belangstelling heeft voor stotteren een plaats te bieden voor
ontmoeting. Ons tweede doel is voorlichting geven over stotteren.
Op 20 juni 2019 is de volgende editie van het StotterCafé. Ditmaal zal Dennis Ensing de avond
verzorgen. Hij zal dan op een open manier spreken over zijn stotterverleden, zijn Del Ferro traject als
cursist, zijn huidige leven zonder stotteren en zijn nieuwe werk en missie bij Del Ferro. Daarnaast zal
hij ook vertellen over de veranderingen binnen Del Ferro door de jaren heen.
Na Dennis zijn verhaal zullen de gasten op een speelse manier worden uitgenodigd om hun ervaringen
te delen met betrekking tot of zij streven naar een natuurlijkere manier van spreken en wat zij daar
reeds voor ondernomen hebben. Welke reguliere en niet reguliere stottertherapieën zij gevolgd
hebben en wat dat hen gebracht heeft. Ook willen wij vragen naar hun meest vooraanstaande
verwachtingen bij het starten aan een stottertherapie. Bij het tweede deel zullen we o.a. gebruik
maken van Post-it briefjes voor het verzamelen van de ervaringen, verwachtingen en mogelijke
ideeën.
Het StotterCafé wordt gehouden in het Nivon gebouw aan de Dirk Smitsstraat 76 in Rotterdam. Om
19.30 uur is er inloop en het programma start om 20.00 uur. Na de workshop/lezing rond 21.30 uur is
er tijd voor gezelligheid onder het genot van een drankje. De toegang is vrij en iedereen is van harte
welkom.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Tom Wittebrood en Pieter Groen (070-3543054). Deze
editie op 20 juni is het laatste StotterCafé van dit seizoen. In oktober gaat het volgende seizoen weer
van start. Blijf op de hoogte door ons te ‘liken’ op Facebook en onze website stottercafe.eu in de
gaten te houden!

Het initiatief StotterCafé Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse stottervereniging Demosthenes.

