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Wie is Anna Timmerman ?  
Anna Timmerman is geboren te Oostende in 1816. Op 21-jarige leeftijd werd ze door Charles 
Louis Carton ontdekt en in het doven- en blindeninstituut Spermalie te Brugge (gesticht in 
1836) opgenomen. Ze verbleef er tot haar overlijden in 1859.  
Samen met Laura Bridgman (Boston, VS) was zij de eerste doofblinde persoon in de 
geschiedenis die een speciaal voor haar beperking bedachte opvoeding en onderwijs kreeg.  
 

Wat is Doofblindheid ?  
Doofblindheid is een containerbegrip voor de combinatie van beperkingen op het gebied van 
het horen en het zien. Dit kan variëren van slechthorend en slecht ziend, tot volledig doof en 
blind. 
 
Sommige kinderen zijn doofblind geboren, anderen zijn doof geboren en worden later 
slechtziend of blind, nog anderen zijn geboren met een visuele beperking en worden later 
slechthorend of doof. Ook horend en ziend geboren personen kunnen doofblind worden, 
meestal als gevolg van hoge leeftijd maar het kan ook door een ziekte of ongeval.  
 
Doofblindheid komt vrij zelden voor. Er zijn in Vlaanderen minstens duizend doofblinde 
personen. Precies die zeldzaamheid maakt doofblindheid een onbekende en niet erkende 
handicap. 
 
Doofblinde personen functioneren op een zeer uiteenlopende wijze. Belangrijke verschillen 
zijn er naargelang 

 het tijdstip waarop iemand doofblind wordt 
 de gebruikte communicatiewijze:  

 Gebarentaal, tactiele gebarentaal, pro tactiel 
 haptics 
 gesproken communicatie 
 geschreven taal in de vorm van lorm, grootschrift, braille, enz. 
 persoonlijke gestes en gebaren in combinatie met lichaamstaal  

 restgehoor en restvisus 
 eventueel bijkomende problemen of handicaps 
 
Doofblinde personen hebben een bijzonder grote nood aan individuele ondersteuning. 
Zonder tussenkomst van een hulpmiddel of van iemand anders is de wereld van de 
doofblinde persoon beperkt tot het voelbare en het vertrouwde. 
De begeleider is het contact tussen de doofblinde persoon en zijn omgeving. Gezinsleden, 
familie, vrijwilligers, tolken, assistenten en professionelen kunnen deze taak opnemen. 



 

 

Anna Timmerman vzw 
Anna Timmerman vzw is opgericht in 1983. Doofblinde personen zelf, familie, vrijwilligers, 
tolken en professionelen zijn actief in de vereniging. 
 
Anna Timmerman vzw wil 

 doofblindheid en de noden van doofblinde personen bekend maken in de 
maatschappij 

 de toegankelijkheid van de samenleving voor doofblinde mensen stimuleren 
 de ontwikkeling van kwaliteitsvolle en aangepaste begeleidingsvormen en netwerken 

stimuleren 
 een informatie- en contactpunt zijn i.v.m. doofblindheid 
 doofblinde personen, hun verwanten en begeleiders in contact brengen 
 doofblinden vertegenwoordigen 

 
De vereniging werkt nauw samen met belangenorganisaties van Doven, blinden en 
slechtzienden, Doofblind Vlaanderen en tal van dienstverleners. 
De vereniging staat ook in nauw contact met gelijkaardige verenigingen in Europa. 
 
De vereniging is een contactpunt voor alle vragen in verband met doofblindheid. 
Alle geïnteresseerden kunnen gratis ons tijdschrift “één en al oor en oog” ontvangen. Dit 
verschijnt vier keer per jaar. Meld je aan voor onze nieuwsbrief via www.doofblind.be/nieuws. 
 
Anna Timmerman vzw organiseert vormingen, lezingen, workshops, inleefsessies over 
communiceren en omgaan met doofblinden, zowel in open aanbod als op aanvraag. Bekijk 
ons vormingsaanbod op www.doofblind.be/vorming. 
 
Anna Timmermanvereniging vzw functioneert zuiver op basis van vrijwilligers en wordt niet 
gesubsidieerd. Uw gift is heel welkom op BE08 4700 5040 0113. 


