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ACTIEF MET DE COMPUTER

CoLUMN

Dat computers alleen handig zijn voor mensen met een lichte beperking is
sinds de komst van de Acticomm een veronderstelling. De dagbesteding in
Oud-Beijerland van Zuidwester heeft eind vorig jaar voor het eerst kennis
kunnen maken met de Acticomm computer en deze maakt sindsdien
structureel onderdeel uit van de dagactiviteiten van een aantal cliënten.

De Acticomm
zet cliënten
aan tot actie
en bevordert
een betere
communicatie.
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spellen moet de cliënt bijvoorbeeld

moerland vertelt: ‘Via onze logopediste

het scherm aanraken om een geluid te

‘Voor iedere cliënt kunnen we
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