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Reportage TV Oost  

 



 

Bestuurslid Inès Van de Weyer en ervaringsdeskundige Gina 

Welleman vertellen in deze reportage wat je kan doen om de communicatie 

met slechthorende/dove mensen te verbeteren in tijden van mondmaskers.  

 

Bekijk de reportage  

 

 

 

Mondmasker met bedrukking 

 

   

Printhut maakt bedrukte mondmaskers voorzien van de print 'ik liplees en 

versta je niet met een mondmasker' of 'ik versta je niet, doof' met universeel 

symbool voor slechthorend en doof. Je kan ook zelf je kleur en opschrift kiezen. 

 

Ga naar de website van printhut en bestel je gepersonaliseerd 
exemplaar  

 

 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=6f096c0f9e&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=99bbab3aaa&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=99bbab3aaa&e=9b737e8ba6


 

Bedruk je herbruikbare mondmasker zelf 

 

Heb je zelf al je eigen herbruikbare mondmasker, dan kan je bij Printhut de 

opdruk naar keuze bestellen en zelf je eigen mondmasker bedrukken met 

behulp van een strijkijzer. 

 

Ga naar de website van printhut en bestel je gepersonaliseerd 
exemplaar  

 

 

 

Sticker met universeel doof / slechthorend symbool 

voor op wegwerpmondmaskers 

 

 

Wegwerpmondmaskers kan je voorzien van deze ronde stickertjes met 

universeel doof / slechthorend symbool, zodat mensen rondom je weten dat ze 

niet verstaanbaar zijn met mondmasker op. Deze worden gemaakt bij Printhut.  

 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=d101f3afdb&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=d101f3afdb&e=9b737e8ba6


Ga naar de website van printhut en bestel je stickers  
 

 

Tips voor het dragen van een mondmasker in 

combinatie met een hoortoestel 

 

 

Heb jij ook problemen bij het dragen van je mondmasker? Neem dan zeker een 

kijkje op onze website. We bundelden enkele praktische tips.  

   

 

Lees de tips  

 

 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=941b792a7e&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=f054386380&e=9b737e8ba6


 

Mondmaskers met venster 

 

Moet je liplezen of spraakafzien? Moet je de mond zien of de mimiek? Moet je 

de gevoelens op het gezicht kunnen lezen? Dan is dit venstermaskerpatroon 

voor jou. 

Dit masker is goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid en kan je ook 

terugvinden op maakjemondmasker.be 

 

download de handleiding  

 

 

Waar kan je een mondmasker met venster kopen? 

   

Leveranciers 

De Kemphaan 

• Mondmasker met venster  

o Confectie en stansen volgens 

model https://maakjemondmasker.be/pdf/venstermasker-latest.pdf 

o Dubbelwandige katoen met venster in doorzichtige folie, 

machinaal wasbaar op 60°C 

o Prijs: 11,55 EUR/stuk excl BTW vanaf 250 stuks 

o Leveringstermijn: 2 tot 3 weken 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=f01242656a&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=fc216225e1&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=3fa187aafa&e=9b737e8ba6


 

o Levering in vrac, individuele verpakking in zakje kan met een 

meerprijs van 0,24 EUR/stuk 

o Af te halen op locatie te Hamme of te leveren in regie volgens 

aantal en afstand van Hamme 

Contactgegevens leverancier 

De Kemphaan vzw - Aartstraat 57 - 9220 Hamme - Tel: 052 49 94 40 - Fax: 

052 47 88 80 

www.dekemphaan.besales@dekemphaan.be 

Movimask 

• Mondmasker met venster, herbruikbaar, wasbaar op 60°, individueel 

verpakt, beschikbaar in 3 kleuren  

o Prijs 7,08 EUR tot 100 stuks 

o Afname min volumes: nee 

o Leveringstermijn: kan oplopen tot 3 weken 

o Leveringskosten afhankelijk van de omvang van de bestelling 

Contactgegevens leverancier 

www.movimask.be 

Bron: VZW Diensten ter Ondersteuning van het Katholiek Onderwijs 

 

 

Gelaatsmaskers 

 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=2636eaab6c&e=9b737e8ba6
mailto:sales@dekemphaan.be
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=908202bb08&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=59c05d7e01&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=75629f4554&e=9b737e8ba6


 

 

Gelaatsmaskers zijn bij voorkeur te dragen in combinatie met een 

mondmasker. Dit soort maskers is geen persoonlijk beschermingsmiddel. 

Ze beschermen de drager niet tegen inademen van kleine partikels of 

druppels met virussen.  

 

Lees meer  

 

 

Communicatietips in tijden van mondmaskers 

 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=39fbb0bf86&e=9b737e8ba6


 

 

 

   

 



 

 

Persbericht  

 

We stelden een tekst op met communicatietips in tijden van mondmaskers. 

Deze tips werden op verschillende websites en sociale media van Vlaamse 

steden en organisaties voor personen met een handicap gepubliceerd.  

 

download persbericht  

 

 

 

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=aeeb1227a5&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=e5c2753de1&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=e5c2753de1&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, 

lezersbrieven 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=d8e2dc5fbe&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=d8ee644a28&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=ec5d7bfe5c&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=53605e35a1&e=9b737e8ba6
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=dc27bfb5f5&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 

 

 

   

 

https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=7fc5c0095a&e=9b737e8ba6
mailto:ahosa@sintlievenspoort.be
https://ahosa.us13.list-manage.com/track/click?u=6e5394052dc3bdc89422e49aa&id=df17436ce6&e=9b737e8ba6


 

Schrijf je uit  

 

Update je gegevens  

 

Schrijf je in voor onze Nieuwsflits  
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