STOTTERKAMP
DREAM.SPEAK.LIVE

“I would
have given my
life to have a
camp like this
when I was a
child. Because
of Camp
Dream. Speak.
Live. my son
will never
know the
struggles I
did.”
Stephen
Washington,
Jr.

Plezier maken en de impact van stotteren verminderen:
een ideale aanvulling op je huidige therapie!
Beste ouder/therapeut,
De European Clinical Specialization on Fluency Disorders
(www.ecsf.eu) is trots u dit initiatief te kunnen aanbieden
als aanvulling op de reguliere, vaak individuele,
logopedische therapie.

die stotteren. Hierbij ligt de focus niet zozeer op het
verbeteren van de spreekvloeiendheid maar op het
verminderen van de functionele impact van de stoornis en
het verhogen van de veerkracht van het kind.
Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die stotteren, na
het volgen van het programma:

‘Camp Dream.Speak Live’ is een evidence-based programma voor
kinderen die stotteren. Het kamp wordt ondertussen reeds
verschillende jaren georganiseerd door het Lang Stuttering
Institute aan de Universiteit van Texas in Austin.
ECSF en het Lang Stuttering Institute hebben de krachten
gebundeld om het eerste Europese kamp te organiseren
voor Vlaamse en Nederlandse kinderen.
Het doel van het kamp is dat de deelnemende kinderen er
plezier aan beleven maar het is ook een intensief
behandelprogramma voor kinderen

(1)

zich beter voelen over hun vermogen tot en de
wijze waarop ze communiceren,

(2)

vinden dat ze gemakkelijker vriendschappen
kunnen opbouwen,

(3)
(4)

betere leiderschapsvaardigheden vertonen, en

een beduidend lagere invloed van het stotteren op
hun dagdagelijks leven ervaren.

Het is een 4-daags kamp met
gevarieerde dagelijkse activiteiten
zoals improvisatie- oefeningen,
spelletjes, creatieve oefeningen,
spreken in/voor een groep,
interactieve knutseloefeningen en
diverse activiteiten die bijdragen tot
een groter gevoel van eigenwaarde.
De begeleiding gebeurt door ervaren
Nederlandse en Vlaamse
stottertherapeuten en logopedisten in
opleiding, onder supervisie van
Courtney Byrd, directeur van het Lang
Stuttering Institute.
Indien je als stottertherapeut, al dan
niet samen met je cliënt(en), actief
wenst mee te werken, is dit eveneens
mogelijk.
Meer informatie over de
behandeldoelen, de opbouw, de
verschillende activiteiten en de
resultaten van het programma zijn
terug te vinden in de meegestuurde
publicatie (Byrd, Hampton, McGill,
& Gkalitsiou, 2016).

De missie van het Michael en Tami Lang
Stuttering Institute is om mensen die stotteren
te helpen door het aanbieden en delen van
evidence-based behandelingen en het
stimuleren van innovatief onderzoek met als
focus het vertalen van theorie naar de praktijk.
Doelgroep: kinderen die stotteren tussen 6
en 14 jaar
Wanneer: van dinsdag 9 tot vrijdag 12
augustus 2022.
Waar: JVC Orangerie Horst. Horstebaan 14,
2900 Schoten (België).

Prijs: 190 EUR, materiaal, ontbijt/lunch,
avondeten en overnachting* inbegrepen.
Mocht de prijs een probleem vormen, is een
beurs mogelijk.
Inschrijven: is mogelijk door de
behandelend logopedist en/of de ouders via
stotterkamp@gmail.com of op
+316 45621725 NL. Liefst voor 15 april.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten,
aarzel dan niet om contact op te nemen!

*Mocht overnachting voor jouw kind niet mogelijk zijn, kan hij/zij ook enkel deelnemen aan de dagactiviteiten.

