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Woordje van de voorzitter   

 

 



 

Hallo, 

 

Beste vrienden van AHOSA vzw. 

 

In normale omstandigheden hadden jullie begin april terug de nieuwsbrief van 

AHOSA vzw moeten ontvangen. Maar het coronavirus heeft daar anders over 

beslist. De nieuwsbrief komt er maar zal ietsje later in jullie bus vallen. 

 

Op deze mooie lentedag -25 maart 2020 - kan ik niet nalaten een woordje te 

posten naar jullie allemaal. 

 

In deze moeilijke tijd moeten we er zijn voor al de mensen die ons lief zijn, kan 

het niet met een knuffel, dan maar met een telefoontje of berichtje. Het kan een 

wereld van verschil maken. 

 

Wees gerust, we denken veel aan jullie, verzorg jullie goed en neem de 

maatregelen in acht. 

 

Veel groetjes van het ganse AHOSA vzw-team. 

Monica  

  

 

Communicatietips in coronatijden  

 

 

Sla op of print af en gebruik indien nodig. Bedankt aan ervaringsdeskundige 

Gina Welleman voor het ontwerp!  

 



 

 

   

 

download de tips  
 

 

 

Virtueel ontmoeten   

 

 

Videobellen 

 

Bellen met beeld kan via verschillende programma's en apps die je de 

mogelijkheid geven om  te videobellen met 1, 2, 3 of 4 personen tegelijk.  

 

Videobellen in combinatie met je FM-apparatuur werkt trouwens ook heel goed. 

FM-apparatuur verbind je met bluetooth dus heb je je handen vrij om mee te 

typen of te schrijven.  

 

Populaire apps om mee te videobellen zijn:   

• WhatsApp met IPhone  

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=b5130d1bc1&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=658a551196&e=9b737e8ba6


 

• WhatsApp met Android 

• Skype  

• Slack 

• Facebook Messenger  

• Google Hangouts 

• Apple Facetime  

• Google Duo  

• Zoom  

• Microsoft Teams 

• Houseparty  

 

 

Facebookgroepen 

 

Er bestaan verschillende Faceboekgroepen waarbij je contact kan leggen met 

lotgenoten. Zo blijf je online verbonden met elkaar. We lijsten ze voor je op.  

 

Ervaringen Cochleair Implantaat 

Dit is een forum waar je alle vragen kunt stellen wat een cochleair implantaat 

inhoudt.  

Voor wie is het?  

Voor personen die een vorm van: 

-congenitale (aangeboren), 

-prelinguale (opgetreden voor 3j) 

-en postlinguale (na de leeftijdvan 3j) doofheid hebben, 

-ook voor doof / horende ouder (s), waarvan hun kinderen slechthorend of doof 

zijn 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=e0067ff89b&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=8b8b6b9db0&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=4f807f113e&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=86180f7d8a&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=2f39682ce6&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=7343f40193&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=c3924cdf7c&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=c821635374&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=e592b7b4b3&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=cf01365091&e=9b737e8ba6


 

-mensen die lijden aan de ziekte van Menière-en voor mensen die lijden 

aan het syndroom van Usher.  

 

Ga naar "Ervaringen Cochleair Implantaat"  
 

 

Cochleair implantaat  

Forum voor CI - Slechthorenden - Doven.  

Informatie, advies, lotgenotencontact voor mensen met een hoorprobleem.  

 

Ga naar "Cochleair implantaat"  
 

 

Doven en slechthorenden (NL / BE) 

Deze groep is speciaal voor doven en slechthorenden, ook voor CI-gebruikers, 

doofblinde personen, tolk-gebruikers.  

Iedereen is welkom!  

 

Ga naar "Doven en slechthorenden (NL / BE)"  
 

 

Slechthorenden BE / NL 

Een plek voor Vlaamse en Nederlandse mensen die niet volledig doof en niet 

volledig horend zijn of "nieuwkomers" zijn en een plek zoeken om ervaring te 

delen en elkaar te steunen ongeacht taal, achtergrond, ...  

 

Ga naar "Slechthorenden BE / NL"  
 

 

Blogs  

 

Neem je graag eens een kijkje in de leefwereld van lotgenoten?  

 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=f33939abf2&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=ea1db96eab&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=f61edd9465&e=9b737e8ba6
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Sommige mensen schrijven een blog over hun ervaringen met hun 

gehoorproblemen, dat is een soort online dagboekverslag.  

 

De Nederlandse Stichting Hoormij/NVVS zette een aantal blogs van mensen 

met een hoorprobleem op een rijtje. 

   

 

Ga naar de lijst  

 

 

 

 

Wist je dat   

 

 

Je ons gratis kan steunen via Trooper? 

 

Huh? Gratis onze vereniging steunen? Hoe kan dat? 

Wel, dat kan via de Trooperpagina van Ahosa vzw. Voor je jouw bankkaart 

bovenhaalt, is het belangrijk om te weten hoe Trooper precies in elkaar zit. 

1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina, zoals deze van Ahosa 

vzw.  

2. Op deze pagina staan links naar webshops. 

3. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar de 

webshop surft, weet de shop welke vereniging jij wil steunen. 

4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal 

shopt, zonder €1 extra uit te geven. 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=15f5c294f3&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=97945f6bcf&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=97945f6bcf&e=9b737e8ba6


 

5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar jouw 

vereniging. Iedereen blij! 

 

 

 

Wij een driemaandelijks tijdschrift uitbrengen?   

Ons tijdschrift 'De Nieuwsbrief' staat boordevol interessante artikels over 

lawaai, tinnitus, toegankelijkheid, hoorhulpmiddelen, cochleaire implantaten, 

lezeresbrieven interviews, ... kortom: alles wat je wil weten om je optimaal te 

blijven integreren in de ‘horende’ samenleving. 



 

Je blijft ook op de hoogte van de culturele activiteiten die aangepast zijn aan 

slechthorende en dove mensen en de activiteiten georganiseerd door Ahosa 

vzw.  

Als je lid bent van Ahosa vzw krijg je automatisch dit tijdschrift in je brievenbus 

of in je mailbox. Meer info vind je hier.  

 

 

 

Je ons ook kan volgen op Instagram en Twitter?  

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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 3-

maandelijks 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? 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=42c69df5d3&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=13e123f784&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=72bd9ffa8f&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=d717adf1a9&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=125f3251ed&e=9b737e8ba6


 

• € 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 

 

p/a AHOSA vzw 

Sint-Lievenspoortstraat 117 

9000 GENT 

  

 

  

  

 

Copyright © 2020, AHOSA vzw, Alle rechten voorbehouden. 

 

Contactgegevens: 

 

AHOSA vzw 

Sint-Lievenspoortstraat 117 

9000 Gent 

Ondernemingsnummer: 450208375  

RPR - Ondernemingsrechtbank Gent 

09 268 26 26 

ahosa@sintlievenspoort.be 

www.ahosa.be 
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Schrijf je uit  

 

Update je gegevens  

 

Schrijf je in voor onze Nieuwsflits  
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