
 
 

Ik ben Marlies Brokking (28 jaar oud), ik woon samen met twee dove zonen in Assen. Ik 

ben zelf ook doof en ik ben opgegroeid met horende ouders, horend broertje, 

slechthorend zusje en doof broertje :) 

Thuis communiceerden we allemaal in gebarentaal, wat erg fijn is. Daardoor konden we 

elkaar optimaal volgen. Ik ben dankbaar dat mijn ouders zich hebben ingezet om de 

gebarentaal te leren (ondanks dat ik een CI had gekregen). Wat nu ook extra voordeel 

oplevert vanwege hun dove kleinkinderen :)  

 

Mijn oudste zoon Jefta is 5 jaar oud en zit in groep 2 op de Guyotschool in Haren. Wij 

zijn speciaal naar Assen verhuisd voor deze school en de omgeving. Mijn jongste zoon 

Daniel is 1 jaar oud en gaat sinds kort naar de vroegbehandeling, eveneens op de 

Guyotschool in Haren. 

We hebben er bewust voor gekozen om Jefta en Daniel op te laten groeien met enkel 

hoortoestellen (of zonder). Voor ons voelt het fijn als ze gewoon "doof" mogen zijn en zo 

min mogelijk de impact van de ziekenhuisbezoeken mee hoeven te krijgen en volop kind 

kunnen zijn. 

Gebarentaal blijft voor ons zeer belangrijk want kinderen met CI horen niet altijd 100% 

en niet 100% van de tijd. Dan kunnen de kinderen (en de ouders) elkaar onderling altijd 

volgen zonder miscommunicatie. Het lijkt me ook fijn als onze zonen de sociale 

interacties mee kunnen krijgen en daarvan leren.  

 

Ik heb een bachelor Pedagogische Wetenschappen en de research master Development 

and Socialization in Childhood and Adolescence gevolgd aan Universiteit Utrecht. Op dit 

moment ben ik bezig met me omscholen tot data-analist zodat ik makkelijker thuis kan 

werken en meer mogelijkheden heb. Verder houd ik me ook graag bezig met het zorgen 

voor en opvoeden van Jefta en Daniel wat ook een leuke uitdaging met zich meebrengt. 

Een doof kind vraagt in ieder geval meer tijd en energie, o.a. het opkomen voor hun 

belangen, het brengen/ophalen en regelen van een taxivervoer etc. Ik vind het erg fijn 

dat de FODOK zoveel kennis en ervaring heeft en voor de belangen van de ouders en 

kinderen staat. 

Ik vind het ook erg tof om andere ouders met een doof/slechthorend kind te mogen 

ontmoeten en elkaars ervaringen en tips en trucs te kunnen delen, zodat de ouders niet 

allemaal hun eigen wiel te hoeven uitvinden. Voor Jefta en Daniel lijkt het me ook tof als 



ze andere dove/slechthorende kinderen in heel Nederland mogen ontmoeten (buiten 

hun school) en samen spelen. Wie weet hebben ze met sommige kinderen een klik en 

worden ze vrienden. 

 

Mijn ouders hebben vroeger ook veel aan de FODOK gehad, o.a. tijdens mijn 

middelbare-schoolperiode op een horende school, toen ze streden voor voldoende 

begeleiding en bepaalde uitzonderingen/aanpassingen voor buitenlandse talen. Mijn 

moeder is ook bestuurslid van de FODOK geweest, dus ik heb het van jongs af aan 

meegekregen :) Dat is ook de reden waarom ik bij het bestuur van de FODOK ben 

aangesloten, om mee te helpen om de FODOK te laten voortbestaan, aangezien het 

bestuur dringend nieuwe vrijwilligers/bestuursleden nodig heeft, nu nog steeds! Zelfs 

een kleine taak helpt voor ons al erg veel.  
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