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Agenda

Toegankelijke voorstellingen Gentse Feesten 2019
Zoals elk jaar kan je tijdens de Gentse feesten opnieuw genieten van een aantal
boeiende en toegankelijke activiteiten, theatervoorstellingen (ook voor 3+),
wandelingen, een circusworkshop voor kinderen met hun (groot)ouders en een
gratis boottocht. Een aantal activiteiten zijn gratis of met korting. Inter zorgt
daarnaast ook voor gratis assistentie als je wil flaneren, genieten van de vele
straatoptredens of gratis concerten….

Alle info over het toegankelijke aanbod vind je in het document in bijlage en
binnenkort ook op de website. Sommige activiteiten zijn zeer snel volzet. Schrijf
daarom tijdig in voor de activiteiten bij toegankelijkheid@stad.gent of
09/267 03 69

Allen daarheen!

Ontdek het aanbod

Wat is een schrijftolk? Wat is een afstandstolk?
Slechthorend? Doof? Al van een schrijftolk en van een afstandstolk gehoord?

Een lezing bijwonen? Naar de notaris? Een zwaar gesprek bij de dokter? Een
vergadering? Stuk voor stuk moeilijke situaties als je slecht hoort of doof bent.

Heb je al van een schrijftolk en van een afstandstolk gehoord? Deze kunnen je
vaak heel goed helpen! Misschien heb jij er wel recht op.

We hebben Lieven Kind, directeur CAB, en Sarah Verbeke, zelf
schrijftolkgebruiker, uitgenodigd om uit te leggen wat een schrijftolk/een
afstandstolk doet, wie er recht op heeft en hoe je een aanvraag doet.

Het wordt zeker een interactieve avond. Er zal WiFi zijn dus jullie mogen jullie
laptop meebrengen om zelf mee te doen of om samen met ons het programma
voor afstandstolken te installeren en te testen.
Wanneer?
Dinsdag 10 september 2019 om 19.30u

Waar?
CAR Sint-Lievenspoort
Sint-Lievenspoortstraat 129
9000 Gent
Prijs?

€ 5 voor leden van Ahosa vzw
€ 8 voor niet-leden van Ahosa vzw
Sprekers?
Lieven Kind
Sarah Verbeke
Inschrijven?
Vóór 6 september 2019

Schrijf je in

Rondleiding Mu.ZEE voor personen met een
auditieve beperking
Met hoorapparaten, hoorhulpmiddelen en/ of CI is het niet evident om deel te
nemen aan socio-culturele activiteiten. We botsen vaak op problemen tijdens
een bezoek aan een museum, een rondleiding, een workshop of hobby… Hoe
maak je duidelijk aan een gids of leerkracht dat je hem/haar niet goed verstaat?
Hoe kan je optimaal gebruik maken van je hulpmiddelen? En hoe zit dat met
conversaties in groep?

Samen met Ahosa trekken we erop uit naar Mu.ZEE in Oostende, de perfecte
gelegenheid om samen een antwoord te vinden op bovenstaande vragen. Met
een geïnformeerde gids en hulpmiddelen in de aanslag, loodsen we jullie door
het museum aan de hand van een rondleiding en workshop. Op deze manier
hopen we jullie te stimuleren om verder op ontdekking te gaan en culturele
activiteiten met herwonnen plezier te beleven.

De organisatie Mu-zee-um werkt graag mee om personen met een (auditieve)
beperking in de toekomst beter te kunnen rondleiden in musea en
tentoonstellingen. Jullie feedback is op deze dag dan ook meer dan welkom.

Waar?
Mu.ZEE
Romestraat 11
8400 Oostende

Wanneer?
Maandag 7 oktober van 14u – 16u

Parking?
•

Betalend in de Romestraat.

•

Gratis parking Koninginnelaan ter hoogte van het Henri
Serruysziekenhuis (500m te voet naar Mu.ZEE)

Prijs?
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen (hoe meer, hoe beter!)

Expo?
Nog niet gekend.

Schrijf je in

Terugblik

Infoavond over werk
Om te beginnen stelden VDAB (gespecialiseerde dienstverleningen)
, GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling) en Divergent (gespecialiseerd
opleidings-, begeleidings- en bemiddelingscentrum) zichzelf voor op 25/4/2019.
Ook Doof Talent nam even het woord om hun project rond werk te duiden.
Nadien hadden de deelnemers nog voldoende tijd om op de infobeurs vragen te
stellen aan de standhouders.

Een geslaagde en leerrijke avond voor wie werk zoekt, werkt of zich wil
heroriënteren.

Ahosa vzw heeft gewonnen!
vzw Inter probeert onze wereld toegankelijker te maken en deed een oproep
ideeën om dit te realiseren, in te sturen. Uit heel wat voorstellen selecteerde de

jury een aantal oplossingen waar vzw Inter werk wil van maken. Ons project
werd samen met nog enkele andere verkozen!
Ahosa vzw stelde voor om de dienstverlening toegankelijker te maken via een
gebruiksvriendelijke chat zoals bv. WhatsApp. Het telefoneren kan voor
slechthorende en dove personen immers heel moeilijk zijn omwille van
achtergrondlawaai, doorschakelen, mompelen, een accent,…
Op zaterdag 4 mei lichtten we tijdens een panelgesprek met Goedele Devrooy
het hoe en waarom van ons voorstel toe. Daarna ontvingen we de officiële
oorkonde voor de beste oplossing.
We kijken uit naar de realisatie van ons voorstel!

Vorming voor zorgcoördinatoren van de Stad Gent
In oktober 2017 kwam op initiatief van Ahosa vzw het kinderboek ‘Mama laat
haar oren uit’ op de markt (auteur Brigitte Minne, met tekeningen van Tim Van
den Abeele en uitgegeven door De Eenhoorn).
Dit boek is een aanrader om (goedhorende) kinderen te sensibiliseren hoe om
te gaan met een slechthorend of doof familielid en hoe voorzichtig om te
springen met de eigen oortjes.
Ahosa vzw mocht dit boek nog eens voorstellen op 7 mei jongstleden tijdens
een vormingssessie van de zorgcoördinatoren van de basisscholen van de stad
Gent.
We stelden onze vereniging kort voor, situeerden de problematiek van
verworven slechthorendheid en doofheid en stelden dan het boek voor, samen
met de begeleidende vlogs en website-informatie. We gaven informatie over
hoe dit geheel kan gebruikt worden door de zorgcoördinatoren (en door
(zorg)leerkrachten) in de klas. In elke klas is er immers wel een kind met een
slechthorend of doof familielid. We bespraken de tips die wij via dit project aan

(goedhorende) kinderen geven om met hun slechthorende/dove mama, papa,
oma/opa/… of eventueel klasgenootje om te gaan alsook de tips die inzoemen
op bescherming van de eigen oortjes.
De groep toonde veel interesse en stelde gerichte vragen.

Oproep

Feedback rond knelpunten terugbetaling
hoorapparaten en implantaten
Het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg start een studie rond
terugbetaling van hoorapparaten en -implantaten.

In het kader van deze studie wordt Ahosa vzw binnenkort als
patiëntenvereniging geïnterviewd rond de knelpunten die wij zien in de
terugbetaling.

Om de knelpunten nog beter in kaart te kunnen brengen houden we ook een
bevraging bij onze leden, gebruikers.

Kunnen jullie ons laten weten per kerende mail wat voor jullie de grootste
knelpunten zijn voor wat betreft de terugbetaling zodat we deze kunnen
meenemen naar het overleg?

Graag hadden we jullie reactie voor 11/6 in onze mailbox zodat we hiermee aan
de slag kunnen.

Alvast heel erg bedankt voor jullie medewerking, jullie verhaal kan het verschil
maken voor de resultaten van dit onderzoek!
Mail ons

Bevraging door Inter Vlaanderen
Inter is momenteel bezig met een bevraging over welke informatie mensen

nodig hebben en waar ze naar zoeken als ze weg gaan.
Deze bevraging is voor iedereen, jong of oud, met of zonder beperking, ook
voor jezelf of je familie …

Trek jij er ook graag op uit?

Welke info over gebouwen en hun omgeving heb jij nodig?
Laat ons weten wat jij belangrijk vindt.

Vul onze bevraging in en stuur hem zeker ook naar anderen. Geef ons een zicht
op
hoe het nog beter kan in al onze steden en gemeenten. En zelfs in heel
Vlaanderen.

Doe hier mee!
Invullen kan tot en met vrijdag 31 mei 2019.

Meer informatie en een link naar de bevraging vind je ook op hun website.

Graag jouw mening over de dienstverlening van
VDAB, GTB en GOB
Wat zijn jouw ervaringen met de dienstverlening van de Vlaamse dienst voor
arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (VDAB), Gespecialiseerd team
bemiddeling (GTB) en Gespecialiseerde opleiding en begeleiding (GOB)? Deel
ze met het Vlaams Patiëntenplatform! Ze willen van jou weten of ze hun
opdracht goed vervullen.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer een kwartier en is mogelijk tot en
met vrijdag 21 juni. De resultaten worden anoniem verwerkt en zullen louter als
basis dienen om met de dienstverlening in gesprek te gaan met als doel hun
werking te verbeteren.
Deze vragenlijst is een gezamenlijk initiatief van de leden van het
Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid.

Vul de vragenlijst in

Ahosa vzw is een door het Ministerie van Financiën erkende vereniging
gemachtigd om fiscale attesten uit te schrijven voor giften van meer dan € 40
per kalenderjaar.
Je ontvangt je fiscaal attest in het volgend kalenderjaar. Een gift van € 40 of
meer geeft een belastingvermindering van 45%. Concreet wil dit zeggen dat,
als je 40 euro aangeeft, je 18 euro belastingvermindering krijgt.
Je kunt een gift overmaken via een overschrijving op de algemene rekening van
Ahosa vzw : BE26 4400 3464 4129 met als mededeling: Gift

Ontdek hieronder de voordelen van een
lidmaatschap!
Waarom lid worden van Ahosa vzw
•

Je ontvangt alle uitnodigingen voor activiteiten

•

Je hebt een voordeeltarief op onze activiteiten

•

Je blijft op de hoogte van alles wat met gehoor te maken heeft via ons 3maandelijks tijdschrift “De Nieuwsbrief”

•

Je ontvangt onze Nieuwsflits automatisch in je mailbox

•

Je steunt onze werking en draagt je steentje bij tot de integratie en participatie
in de maatschappij van slechthorende/dove personen die communiceren in
gesproken taal

Hoeveel kost een lidmaatschap?
•

€ 15 voor een persoonlijk lidmaatschap

•

€ 20 voor een lidmaatschap voor het ganse gezin

•

Erelid word je vanaf € 30

Word lid in slechts 2 stappen!
1. Vul het lidmaatschapsformulier in
2. Je lidmaatschap gaat in na ontvangst van betaling
Rekeningnummer: BE26 4400 3464 4129
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