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StotterCafé Rotterdam – 17.10.2019
De start van ons 15e seizoen met Joris Castermans, de bedenker van Whispp

Rotterdam - Het StotterCafé is een initiatief van de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes. 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.
Dit seizoen starten wij feestelijk met koffie en gebak omdat StotterCafé Rotterdam deze editie haar 3 e
lustrum viert. In de loop van de avond is er ook een verloting van een ‘Gift for you’ cadeaukaart t.w.v.
€ 25,-.
Deze editie ontvangen wij Joris Castermans, de bedenker van de Whispp-app:
‘Als je stottert dan herken je het waarschijnlijk wel: als je gaat fluisteren ontstaat er een enorme rust in
je spreken en stotter je veel minder. Dit fenomeen benutten wij met Whispp. Je telefoneert met de
Whispp app al fluisterend waarbij je gesprekspartner jouw normale stem hoort, zonder vertraging.
Whispp is niet bedoeld als ‘wondermiddel’ om nooit meer te stotteren. Het is slechts een hulpmiddel
dat je af en toe kunt gebruiken in die situaties waar het voor jou goed voelt en je helpt.’
In zijn presentatie vertelt Joris hoe hij tot het idee is gekomen Whispp te ontwikkelen, in welke
ontwikkelingsfase Whispp nu verkeert en welke mogelijkheden de app biedt. Whispp wordt tijdens de
avond ook gedemonstreerd en zal uit te proberen zijn. Na de presentatie wil Joris met het publiek in
gesprek gaan over het effect van fluisteren op de mate van stotteren.
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. Na 17 oktober zijn de volgende data gepland op:
12 december 2019

Barbara van Gelder
In de lezing ‘De stem van je lichaam’ vertelt zij hoe je brein en lichaam met elkaar
samenwerken. Er wordt verteld over TRE, een vorm van lichaamsgericht werken, die
inzoomt op het resetten van je zenuwstelsel. Hierdoor kun je prikkels anders verwerken en
ontstaat rust, ontspanning en evenwicht.

6 februari 2020

Tom de Beer
Na het volgen van de Mc Guire therapie vervolgde Tom zijn weg naar vrijheid, waarlangs hij
leerde omgaan met zijn angsten en de regie over zijn leven weer in handen kreeg.

2 april 2020

Sybren Bouwsma en Lotte Klene
Onder het thema ‘stotteren en ondernemen’ vertellen Sybren en Lotte over hun carrière als
zelfstandig ondernemer en coach. Zij zullen vertellen over hun onderneming, activiteiten en
hoe zij er toe gekomen zijn.

14 mei 2020

Nog nader te bepalen (wellicht dat het thema van 2 april wordt doorgeschoven naar 14
mei).

25 juni 2020

Nog nader te bepalen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Tom Wittebrood en Pieter Groen (06-28462229). 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.

