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Omdat wij graag ons gegevensbestand up to date houden om zo onze leden
voortdurend de nodige informatie te kunnen doormailen, zouden we willen
vragen steeds alle wijzigingen betreffende adres of mailgegevens te mailen
naar info@vlok-ci.eu. Alvast van harte bedankt!
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Beste VLOK-CI leden
Op dit moment zijn we volop bezig met de voorbereidingen van ons symposium
„Geïntegreerd Onderwijs voor kinderen met een auditieve beperking: wensen en
uitdagingen‟. Wij stellen jullie dan ook graag het programma van dit symposium
voor alsook het kinder- en jongerenprogramma dat volledig wordt verzorgd door
Kedokids.
Verder hebben we in onze nieuwsbrief uiteraard aandacht voor de vijfjarige
erkenning van de Vlaamse Gebarentaal en het vijfjarig bestaan van Kedokids.
Andere leuke activiteiten en interessante informatie hebben we voor jullie
gebundeld. Zoals gewoonlijk stellen ook de bedrijven hun nieuwste producten
voor.
Tenslotte willen we nog even herhalen dat nieuwe mensen nog altijd welkom zijn
om onze fijne VLOK-CI ploeg te komen versterken. Heb je een vlotte pen, leg je
graag contacten, ben je een echte organisator of computerfreak, en wil je je
hiermee nuttig maken binnen onze vereniging, aarzel dan niet ons te contacteren
op info@vlok-ci.eu.
We wensen jullie veel leesplezier met deze nieuwsbrief en alvast een
deugddoende, zonovergoten vakantie!
De redactie
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FOTOALBUM EN WEBSITE VLOK-CI
Bij VLOK-CI hebben wij de gewoonte om bij al onze activiteiten een massa foto‟s
te maken. Omdat al deze foto‟s niet in de nieuwsbrief gaan en de mailbox
overladen raakt als wij deze enorme hoeveelheid megabytes doorsturen, heeft
VLOK-CI zijn eigen webalbum.
Dit webalbum kan je bekijken op https://picasaweb.google.com/vlok.ci In dit
album staan alle foto‟s van activiteiten van de voorbije jaren opgeslagen. Je kan
er steeds een foto afdrukken, downloaden of gewoon als achtergrond van jouw
bureaublad gebruiken.
Heb je liever niet dat er een foto van jou of jouw kinderen in dit album bewaard
wordt, laat het ons dan even weten en wij verwijderen de foto. Graag wel het
nummer van de foto en de naam van het album waarin de foto staat, vermelden.
De gegevens van de foto staan in het webalbum rechts van de foto.
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Een foto afdrukken doe je door te klikken op de rechtermuisknop als je op de
foto staat met de aanwijzer. Hier kies je de optie “afbeelding afdrukken”.

Een foto opslaan doe je op dezelfde manier, maar je moet gewoon de optie:
“afbeelding opslaan als…” kiezen. Automatisch een heel album downloaden hebben
wij uitgeschakeld om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van de foto‟s.
Mocht je nog vragen hebben over de foto‟s of over het webalbum van VLOK-CI,
kan je ons steeds contacteren via info@vlok-ci.eu
Vergeet ook niet geregeld onze website te bekijken. Deze wordt voortdurend
aangepast met nieuwe gegevens en informatie. Ook de aanvragen die wij krijgen
om mee te werken aan bepaalde onderzoeken of thesissen, zijn hierop terug te
vinden.
David Luys
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25 APRIL: FAMILIEDAG TE PLANCKENDAEL

Deze keer ging onze familiedag door in het dierenpark Planckendael te Muizen,
bij Mechelen.
Onder een stralende zon werden rond 11 u de eerste genodigden verwelkomd met
een drankje naar keuze. Na het middagmaal konden zowel groot als klein, in
groep of op eigen ritme, de wondere wereld van de dieren verkennen. Voor de
geïnteresseerden gaf Kurt Schrauwen wat meer uitleg over de canyoning in de
Spaanse Pyreneeën waarover reeds sprake in één van onze vorige nieuwsbrieven.
Tussen 17u en 18u werd deze alweer geslaagde familiedag afgesloten met koffie
en gebak en de zeker niet ontbrekende paaseieren!
De foto's die tijdens de familiedag in Plankendael zijn gemaakt, zijn terug te
vinden op http://www.vlok-ci.eu/familiedag.html.
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15 OKTOBER 2011: GON-SYMPOSIUM TE LEUVEN
Dankzij vroege gehoorscreening, intensieve therapieën en hoogtechnologische
apparatuur, integreren vandaag veel dove en slechthorende kinderen reeds vroeg
in het reguliere onderwijs, waardoor zij heel wat meer mogelijkheden krijgen om
zich in onze maatschappij een weg te zoeken en een plaats te verwerven.
Integratie echter is slechts mogelijk mits degelijke ondersteuning, en dit in de
vorm van GON-begeleiding. Deze begeleiding is essentieel, maar vertoont
jammer genoeg nog een aantal hiaten, zowel op kwantitatief als kwalitatief vlak.
Zo heeft elk kind met een beperking gedurende zijn hele schoolloopbaan nood
aan begeleiding en zouden GON-uren kind-afhankelijk en niet gehoorverliesafhankelijk moeten zijn. Verder zijn een goede op/begeleiding van GONleerkrachten en een regelmatige evaluatie van het GON-systeem onontbeerlijk.
Ook de geplande veranderingen in het onderwijslandschap vragen om een
woordje uitleg.
Daarom willen wij met ons symposium de verschillende partijen die betrokken
zijn bij het GON-gebeuren samen brengen, zoveel mogelijk informatie en
ervaringen uitwisselen, en de belangrijkste doelstellingen, wensen en uitdagingen
ivm GON bespreekbaar maken en in kaart brengen.
Het symposium gaat door in het Provinciehuis Vlaams-Brabant te Leuven.
(wegbeschrijving op www.vlaamsbrabant.be )
De prijs bedraagt €15 voor deelnemers aan het symposium en €10 voor
deelnemers aan het kinderprogramma.
De inschrijvingen voor het symposium starten op 1 september 2011 en worden
afgesloten op 25 september 2011.
Er moet per persoon ingeschreven worden en dit enkel via de website.
Wees er op tijd bij want het aantal plaatsen is beperkt!

VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 36, jaargang 9, nr. 2.

7

Programma Symposium ‘Geïntegreerd Onderwijs voor kinderen met
een auditieve beperking: wensen en uitdagingen’
9.00-9.30

Onthaal en koffie

9.30-9.50

Opening symposium door Greta Brunclair, voorzitter VLOK-CI

9.50-10.10

Mevr. Evi Verduyckt
Raadgever Onderwijs, Kabinet van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd,
Gelijke Kansen en Brussel

Implementatie van „Leerzorg‟
10.10-10.45

Dhr. Lode De Geyter
Pedagogisch adviseur-Netcoördinator GON/ION, Adviseur wetgeving
Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs

GON vandaag en de uitdagingen voor morgen
10.45-11.10

Koffiepauze

11.10-11.45

Dhr. Leo De Raeve
Oprichter ONICI (Onafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire
Implantatie)-Zonhoven
Psycholoog in KIDS-Hasselt

De huidige populatie geïntegreerde leerlingen met een auditieve beperking: wat
weten we erover en wat weten we niet
11.45-12.05

VLOK-CI

12.05-12.40

Vragenronde gastsprekers

12.40-13.30

Broodjeslunch

13.30-15.40

Getuigenissen
Vanessa Lopes Ferreira Abreu
Een oud-GON-leerling en nu GON-coördinator over een leven lang GON
De Ark (BaO) (Kessel-Lo)
Een gastschool vertelt over haar GON-ervaringen
Annelies Seghers
Een jongvolwassene kijkt terug op haar schooltijd
Marianne De Maeyer
Logopediste, externe hulpverlers in de GON-setting
Karel Smits
Thomas Lefèvre
GON-coördinatoren over de werking van een GON-dienst secundair en
basisonderwijs

Visietekst „Wensen en uitdagingen in een GON-setting‟
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Kinder- en jongerenprogramma
Omdat we niet alleen de volwassenen een interessant programma willen
aanbieden, maar ook onze kinderen de kans willen geven samen een dag met
elkaar door te brengen, wordt er voor hen een uitgebreid kinderprogramma
voorzien, georganiseerd door Kedokids.

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar waarvan de ouders deelnemen aan het symposium of lid zijn
van VLOK-CI en/of KEDOKIDS, zijn van harte welkom.
Er zullen vier groepen zijn die elk hun eigen activiteiten hebben in en rond het Provinciehuis
en in het centrum van Leuven.
Groep 1 (5 tot 6 jarigen)
Voormiddag: knutselen (met Tinne van Knutsel Frutsel) in sportoase.
Middageten: frietjes in sportoase.
Namiddag: binnenspeeltuin Fun Oase
Vieruurtje: koek.
Groep 2 (7, 8, en 9 jarigen)
Voormiddag: knutselen (met Tinne van knutsel frutsel) in sportoase.
Middageten: frietjes in sportoase.
Namiddag: zwemmen in Sportoase.
Vieruurtje: koek.
Groep 3 (10, 11 en 12 jarigen)
Voormiddag: zwemmen in Sportoase.
Middageten: eten in Quick Leuven (centrum van de stad).
Namiddag: klimmen of speleobox in Hungaria (Engels Plein 15, Leuven)
Vieruurtje: snoep of chips.
Groep 4 (13, 14, en 15 jarigen)
Voormiddag: zwemmen in Sportoase.
Middageten: eten in Quick Leuven (centrum van de stad).
Namiddag: Film in Kinepolis Leuven.
Vieruurtje: chips of popcorn in de filmzaal.
Voor elke deelnemer wordt eveneens een „goodiebag‟ voorzien.

De officiële uitnodiging volgt.
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Met de steun van
De Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij.
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VIJFJARIG BESTAAN KEDOKIDS

Kedokids bestaat vijf jaar!

Op zaterdag 28 mei 2011 vierde Kedokids, uit Turnhout, haar vijfde verjaardag.
Jullie kennen Kedokids ongetwijfeld van onze familiedagen waar zij steeds
instaan voor de begeleiding van onze kinderen.
Het feest voor hun verjaardag ging door in hun eigen lokaal in Turnhout. Er
waren veel kinderen en jongeren aanwezig voor dit feest. Alles stond in het
teken van Hollywood: zo konden de kinderen zelf filmpjes maken, werden er
camera‟s geknutseld en hebben de kleinsten handafdrukken gemaakt zoals in de
“walk of fame”.
Het weer dreigde spelbreker te worden, maar daar hadden de Kedokids(ers) snel
iets op gevonden: alles naar binnen, springkasteel incluis. De pret werd er zeker
niet minder door, integendeel zelfs.
De speech van de voorzitter, bedankjes voor de diensten van ontslagnemende
bestuursleden, een receptie met hapjes, een fotoreportage, gastenboek en
herinneringen aan activiteiten van de eerste jaren waren een voorbode van wat
elke activiteit van Kedokids afsluit: een maaltijd. En deze keer was het zeker
een feestmaal: Breugelbuffet. Keuze genoeg dus zodat iedereen met een goed
gevulde maag naar huis vertrok.
Ook vanwege VLOK-CI: een dikke proficiat en bedankt voor de leuke activiteiten!
David Luys
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Jaarprogramma KEDOKIDS 2011-2012
Zaterdag 10 september 2011: Bowling
Zondag 2 oktober 2011: spaghettifestijn met JCDK.
Zaterdag 15 oktober 2911: Gon-symposium Leuven (Samenwerking met Vlok CI)
Zondag 13 november 2011: karting en paintball.
Zaterdag 28 januari 2012: Ijsschaatsen
Zaterdag 31 maart 2012: dagje Ardennen
Zondag 13 mei 2012: zwemmen
7 juli tot 12 juli 2012: kamp in Westmalle.
EVENEMENTEN

Zomeractiviteiten ‘Terra Nova’ in Antwerpen
Reeds vier jaar bundelt de dienst
Vrijetijds- en Landschapsbeleving van de
Provincie
Antwerpen tal van originele en goedkope
vakantieformules. Deze zomer vind je 25
onweerstaanbare verwenactiviteiten, op
18 prachtige locaties, onder de term
„Terra Nova‟. Bij een aantal activiteiten
worden tolken VGT ingeschakeld, alsook
aanpassingen
voor
slechthorenden.
Iedereen, van klein tot groot, kan er zijn
Meer info over de aanpassingen?
gading in terug vinden.
Contacteer het Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen,
Boomgaardstraat 22, 2600 Berchem, 03 240 61 61, ctpa@welzijn.provant.be
Programmaboekje aanvragen? Meer info over de activiteiten?
Contacteer Terra Nova, Dienst Vrijetijds- en landschapsbeleving,
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, 03 240 65 56, terranova@provant.be
Tickets telefonisch of aan een balie bestellen?
Contacteer Info Cultuur, Grote Markt 13, 2000 Antwerpen, 03 338 95 85
In het boekje of op de website vind je nog andere adressen
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*Meer info over de tolken VGT?
Contacteer Sign Up vzw:
Miet Peters
Bea Vilain
petersmiet@gmail.com
bea.vilain@telenet.be
vzw.signup@gmail.com
vzw.signup@gmail.com
GSM 0495 83 43 37
GSM 0479 36 90 22
Tel 03 218 75 33
Tel 03 605 25 16
Kijk zeker ook eens op volgende site: http://vzwsignup.wordpress.com/
Gentse Feesten
De Gentse Feesten gaan dit jaar door van 16 tot 25 juli. De stad Gent wil ook dit
jaar tijdens de Gentse Feesten meewerken aan de toegankelijkheid voor mensen
met een beperking. In het kader hiervan zullen enkele activiteiten voorzien
worden van een tolk Vlaamse Gebarentaal.
Meer info hierover vind je op http://www.gentsefeesten.be/
Werelddovendag
Werelddovendag gaat dit jaar door op 24 september in Rotterdam.
Alle informatie hierover vind je op
http://www.dovennieuws.eu/joomla/index.php/component/tag/werelddovendag
Een overzicht van andere toegankelijke evenementen vind je op de site van
Intro: http://www.intro-events.be/nl/m/c1/88/medewerkers/
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KNUTSEL FRUTSEL
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VIJF JAAR ERKENNING VLAAMSE GEBARENTAAL

http://www.vlaamsegebarentaal.be/

Zoals reeds bekend, is de Vlaamse Gebarentaal dit jaar vijf jaar erkend en werd
dit reeds uitgebreid gevierd.
Ilse Steenackers, Hilde Desender en Clarisse Bath namen deel aan de
activiteiten en schreven hierover elk een stukje.
Workschop „Visuele Virtualiteit‟
Ik had me ingeschreven voor de workshop „visuele virtualiteit‟ op het feest van
de herkenning 5 jaar VGT. De beschrijving van de workshop luidde: “Hier leer je
hoe je dode voorwerpen tot leven kan brengen door je handen, lichaam, mimiek,…
te gebruiken.”
De persoon die de workshop leidde, was iemand uit Parijs. Hij begeleidt daar een
dove toneelgroep. De deelnemers bestonden vooral uit doven. Buiten mij waren
er nog twee horenden, maar zij spraken enkel Frans. Daardoor kon ik aan
niemand iets vragen in het Nederlands! Dus moest ik mij zien te beredderen met
de gebaren die ik ken.
Er werden drie groepen gevormd van elk 4 personen. Elke groep kreeg de
opdracht een zeer visuele, herkenbare handeling te kiezen en daar op verder uit
te breiden.
Nadat elke groep zijn thema met uitbreiding aan de anderen had getoond, kregen
we de opdracht het thema te verfijnen en te zorgen dat op geen enkel moment
een hand langs je lichaam op een onbenutte manier bleef hangen. Verder werd er
hier en daar ook wat verbeterd aan handvormen. Dus bracht iedereen weer zijn
stukje voor de klas. Wonderlijk om te zien hoe sommige doven met heel hun
lichaam kunnen praten! Ze leven zich helemaal in een rol in en geven zich totaal.
De volgende opdracht bestond eruit de vier opeenvolgende acties niet ieder
apart te doen, maar samen op hetzelfde moment. Alsof je met vier hetzelfde
liedje kwam zingen. Het moest dus ook een aaneenrijging zijn van gebaren en
lichaamsbeweging zodat het een vloeiend geheel werd van het begin tot het
VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 36, jaargang 9, nr. 2.
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einde. Bij elke opdracht moest ik zeggen dat ik het niet begreep en werd me met
voorbeelden voorgedaan wat het moest worden. Geen woord werd er gesproken
zodat ik mijn ogen goed moest gebruiken en mijn Nederlands opzij moest zetten
om te kunnen begrijpen wat er gezegd werd. Na een tijdje besefte ik plots dat
het me lukte om niet in het Nederlands te blijven denken, maar in beeldvormen.
Het begrijpen ging plots stukken beter! De begeleider heeft op het einde ook
nog enkele voorbeelden gegeven van hoe je je lichaam helemaal kan benutten.
Eerst deed hij een elegante vrouw na, en dit op een eenvoudige manier. Daarna
deed hij er telkens een stukje bij met meer en meer gebaren en mimiek. Het is
echt genieten als je zoiets mag zien.
Ilse Steenackers
Workshop „Sprookjes vertellen‟
Zaterdag 30 april hadden we de kans om een workshop te volgen. Alles leek
interessant en na lang beraadslagen koos ik voor sprookjes vertellen.
VGT…. voor mij geen evidentie! Maar met de volste overtuiging dat dit de beste
manier is om met mijn dochter te communiceren, proberen wij ouders het toch
onder de knie te krijgen. Het grammatica gedeelte heeft nog heel wat geheimen
voor mij en dus vond ik het maken van sprookjes een goede leerschool.
Caroline Doggen leidde de workshop en kon verschillende mooie voorbeelden
geven van hoe je een stuk verhaal kunt brengen. Bij het vertellen van het
sprookje moet je de vormen, de omgeving, het landschap, de personen, de
gevoelens en de kleuren weergeven. Ongelooflijk mooi. Ik betrap mezelf erop dat
ik met woorden veel minder omschrijf en dat het wat aangenamer zou zijn,
mocht ik ook in de gesproken taal hier wat meer aan denken.
Er werd gekozen om het verhaal „Roodkapje‟ naar voor te brengen. We werden
verdeeld in groepjes en ieder moest een stuk van het verhaal naar voor brengen.
Het uitbeelden van het stuk bestond uit een combinatie van gebaren en
uitbeelden. De groep bestond uit dove mensen, tolken, studenten tolken, mama‟s
en papa‟s (doof en horend).
Zelf durfde ik niet echt iets te doen. Mijn kennis van VGT is veel te gering. In
tegenstelling tot mijn dochter, treed ik niet graag op voor een groep. Ook zag
ik dat ik nog veeeeel te leren heb toen een dove persoon zijn stukje voorbracht.
Ik zou het zelf niet kunnen zo bedacht hebben en het was echt mooi om te zien.
Heel wat opgestoken dus, maar nu nog wat werken aan de kennis van VGT en mijn
zelfvertrouwen in VGT. Maar dat is waarschijnlijk iets waar menig horende
ouder zich in herkent. Ik ben dankbaar dat we hebben mogen deelnemen aan
deze workshop.
Hilde Desender, mama van Clarisse
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Mijn optreden
Hallo, ik ben Clarisse en ik ga jullie veel vertellen over 5 jaar VGT.
Ik moest die dag, dat het 5 jaar VGT was een liedje in gebarentaal doen. Dat was
echt
niet gemakkelijk. Mijn GON juf Marinette hielp me het van buiten te kennen
want ze is een tolk en ook Vanessa hielp me veel.
Toen het begon, stond ik te trillen tot op het bot en ik was heel nerveus.
Maar na een tijdje ging het weg. Ik begon gewoon. En het was heel gemakkelijk,
wat ik niet had gedacht. Toen ik bezig was begon heel die zaal met hun armen te
zwaaien. Ik vond dat wel heel leuk en toen was het gedaan. Ik was heel nerveus.
Tom vroeg dan aan
mij of ik nerveus was. Ik zei een beetje.
Toen was het middag. Ik was dolgelukkig mijn vroegere GON juf te zien. We
hebben dan veel gepraat. Toen heb ik maar gegeten. Dat had ik wel verdiend na
zo‟n optreden. Na het eten heb ik gesmeekt aan mijn vroegere GON juf om mee
te doen met tikkertje. Ze kon mijn schattige oogjes niet negeren, dus ze deed
mee. Dat was kei tof, maar na een
tijdje gingen ze zeggen wie gewonnen was en ik behaalde de derde plaats. Ik viel
bijna flauw. Ik kreeg kleurpotloden en een snoepzak als prijs. Dat was heel tof.
Dan werden we in groepen verdeeld. Ik deed mee in circus en toneel. In het
circus hebben we gejongleerd en op tonnen gaan lopen. Het was heel leuk. In het
toneel moet een kind een oma of een papa of de koning spelen. Het was echt om
te lachen. Dan zijn we naar huis gegaan. Ik heb mijn mama gefopt. Ik zei dat ik
zevende van de tien groepen was beland maar ik was derde van de tien groepen
beland. Nu weet ze dat ik haar gefopt hebt. Ze kon er wel mee lachen en ik ook.
Daarna ben ik op Karrewiet geweest en dat was mijn dag.
Ik wil zeker Marinette, mijn mama, mijn oma, Carolien, Mevrouw Pascale, juf
Annemie, Katrien en al mijn klasgenootjes bedanken voor hun hulp en steun
Groetjes, Clarisse Bath
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Als dank schreef Clarisse eveneens een tekstje voor Marinette, haar GON-juf:
Mijn lieve GON-juf
Mijn lieve GON-juf Marinette was diegene
die mij dit alles geleerd heeft
de gebaren, het liedje te kiezen, enz
en als ik het niet kon, hielp ze me de hele
tijd ook al was het een dag
Dit weekend hoorde ze dat haar kleinkind
gestorven van 16 maanden gestorven is.
Ik vond het super erg voor haar.
Na een tijdje ging het over
ze was heel moedig ze hielp me
voort als dank ga ik haar een kado
geven maar mondje toe hé want anders
is het geen verrassing meer
dus ze is de moedigste GON-juf dat ik ken
als ik haar nog eens zie geef ik haar
een SUPER KNUFFEL dat is zeker
veel GEBARENTAAL GROETJES van
Clarisse

INTERESSANTE WEETJES EN LINKS
Ouderschapsverlof voor kinderen met een handicap opgetrokken tot 21 jaar
(12/05/2011)
Werknemers mogen ouderschapsverlof opnemen tot op het ogenblik dat hun kind
12 jaar is. Vanaf 20 mei 2011 wordt deze maximale leeftijd opgetrokken tot 21
jaar, voor ouders van een kind met een handicap. Werknemers kunnen echter nog
geen uitkeringen ontvangen wanneer zij dit verlengde ouderschapsverlof
opnemen.
Om van deze nieuwe regeling te kunnen gebruik maken, gelden er wel enkele
Voorwaarden:
Het kind moet voor ten minste 66% getroffen zijn door een lichamelijke of
geestelijke ongeschiktheid.
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Of het kind moet een aandoening hebben waarvoor ten minste 4 punten worden
toegekend in pijler I van de medisch-sociale schaal (in de zin van de regelgeving
betreffende de kinderbijslag).
Deze wet moet wel nog verder worden uitgewerkt zodat de betrokken
werknemers ook effectief uitkeringen ontvangen als zij ouderschapsverlof
opnemen voor een kind dat ouder is dan 12 jaar.
Concreet:
Vanaf 20 mei 2011 bestaat er dus wel een recht op ouderschapsverlof voor een
gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar, maar nog geen recht op uitkeringen
tot die leeftijd. Om ook uitkeringen te krijgen bij ouderschapsverlof voor een
kind ouder dan 12 jaar, moet er gewacht worden op een Koninklijk Besluit.
Let wel, de duur van het ouderschapsverlof en de onderbrekingsvergoeding
veranderen niet.
Bron: Wet van 13 april 2011 tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd
van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof.
Tips rond omgaan met dove of slechthorende personen
Op de website www.kortijk.be/toegankelijk werden een aantal basisregels
meegegeven waarmee men steeds rekening dient te houden in de omgang met
dove of slechthorende personen. Dit kan misschien een hulp zijn voor mensen die
hiermee nog niet zo vertrouwd zijn. Hieronder een korte opsomming:
-

-

Zorg voor een rustige omgeving met weinig omgevingslawaai
Praat duidelijk en iets langzamer, herhaal indien nodig
Als je de aandacht wil van iemand die doof of slechthorend is, probeer dan
in zijn gezichtsveld te komen. Je kan eventueel op de schouder tikken als
signaal dat je wil praten
Zorg dat je mond zichtbaar is om het liplezen te vergemakkelijken
Ga zo zitten dat de lichtinval juist is en zorg dat je goed articuleert
Schrijf belangrijke zaken op papier zodat de persoon deze informatie kan
meenemen
Vermijd dialect en te veel abstracte zinnen

Ook eigentijdse evenementen die toegankelijk zijn voor personen met een
handicap zijn terug te vinden op www.kortijk.be/toegankelijk.
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Interessante links:
www.handicap.fgov.be
Site van de federale overheid, met vooral juridische informatie: rechten,
aanvraagformulieren, klachtendiensten.
www.vaph.be
Officiële gegevens (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) over
leren, werken, wonen, vrije tijd, mobiliteit. Met leuke filmpjes over
rolstoeldansen en hippotherapie.
www.handicap-ambulant.be
Informatie over handicap en ambulante begeleiding. Ook telefonisch bereikbaar
op 0800 - 15045 (controleer de uren op de site) of via puzzel@handicapambulant.be
www.vfg.be
Informatie over onder andere onderwijs, mobiliteit en vrije tijd. Site van de
Vereniging Personen met een Handicap.
www.gripvzw.be
GRIP ( Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een Handicap) stelt zich op
deze website voor met jaarverslagen, campagne- informatie, een begrippenlijst
en een forum.
www.toegankelijkreizen.be
Informatie over (toegankelijk) reizen naar binnen- of buitenland. Met
aangepaste adresjes, reisverslagen, veel gestelde vragen en reistips, voor een
onvergetelijke vakantie.
www.brusselvoorallen.be
Een toeristische gids van Brussel voor reizigers met een handicap. Met
informatie over toegankelijke musea, bioscopen, evenementenhallen, aangepaste
hotels en vervoer.
www.brussen.be
Speciaal voor brussen - broers of zussen - van personen met een handicap, en
hun ouders. Met info over en voor brussen, tekstjes, gedichtjes en een
literatuurlijst.
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WE STAAN STERKER DAN WE DENKEN!

GRIP is een burgerrechtenorganistie die streeft naar
gelijke rechten en kansen voor mensen met een
handicap, en dit door sensibilisatie van de
samenleving en beïnvloeding van het beleid.
Met de campagne „We staan sterker dan we denken!‟
wil GRIP de komende twee jaar de principes bekend
maken van het VN-Verdrag inzake de Rechten van
Personen met een Handicap. In eerste instantie
richten zij zich hierbij op mensen met een
beperking zelf (en de organisaties van en voor
mensen met een beperking).
België ratificeerde België dit VN-verdrag op 2 juli 2009. Het verdrag wordt de
komende jaren een belangrijk instrument voor personen met een handicap. Het
geeft mensen met een beperking de mogelijkheid om écht op te komen voor hun
rechten en zo gelijke kansen en rechten te creëren.
Om het verdrag maximaal tot haar recht te laten komen is het enorm belangrijk
dat personen met een handicap zich ervan bewust zijn dat ze dezelfde rechten
hebben als iedereen en overtuigd zijn dat die gerespecteerd moeten worden.
Daarom kiest GRIP ervoor om de komende twee jaar hier rond haar campagne uit
te bouwen. Ze streven met deze campagne met andere woorden naar het
informeren en sensibiliseren van mensen met een handicap over hun rechten.
Alle informatie hierover vind je op http://www.gelijkerechten.be/
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TELECONTACT
Zoals reeds eerder bericht zet Telecontact zich in voor de Telecommunicatie
voor doven en slechthorenden in al zijn aspecten, en over de drie
gemeenschappen in België.
Ik maak sinds kort deel uit van de raad van bestuur van Telecontact. VLOK-CI
zal ook spoedig verschijnen met een link als actieve vereniging op de website van
Telecontact: http://www.telecontact.be/nl/links.php?type=actives.
Dit maakt dat we binnen Telecontact een symmetrische vertegenwoordiging
hebben van Nederlandstalige en Franstalige verenigingen, zowel van uit de
belangenverenigingen (FEVLADO en FFSB), als vanuit de ouderverenigingen
(VLOK-CI en APEDAF).
Dit laat ons toe om u beter te berichten over een aantal projecten :
- visuele comunicatie tussen doven onderling en tussen doven en horenden, met
bijhorende tolk diensten. Voorbeelden van deze diensten kan u vinden op bv
http://directeye.be/index.php
- nood SMS : het is nog steeds onmogelijk voor doven om de hulpdiensten te
bereiken op een eenvoudige manier, op een noodnummer, bv via SMS.
- en niet te vergeten : Burgeralarmering. Dit project loopt inmiddels en wij
sporen alle doven en slechthorenden aan om daadwerkelijk in te schrijven op
deze dienst. Het laat u toe om SMS'en te ontvangen in geval van nood (CEVESO
alarm, nucleair alarm, andere noodberichten van de FOD Binnenlandse Zaken in
verband met de veiligheid van burgers). Dit burgeralarm (de vroegere sirenes)
was vroeger ontoegankelijk voor doven en slechthorenden. U ontvangt ook
testberichten bij het begin en het einde van een test voor het gebied dat u hebt
opgegeven.
Gert Mampaey

TEENS WEEK
Jirka, Kobe, Nick en Ilse vertrekken van 24 to 30 juli naar Engeland (Boston
Spa, Yokshire) op uitnodiging van The Ear Foundation, gesponsord door de
Europese CI gebruikersvereniging.
Zij maken zeker een verslag voor de volgende nieuwsbrief over deze unieke
ervaring.
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BATTERIJEN
Vakantieregime Batterijverkoop
Tijdens de zomermaanden zijn de batterijverdelers op bepaalde momenten met
vakantie. Daarom raden wij aan om uw bestelling op tijd te doen zodat u zeker niet
zonder batterijen valt. Normaal reken je toch op minstens één week na de bestelling
voordat u uw batterijen ontvangt. Tijdens de zomermaanden kan dit wel wat langer
duren.
Onze batterijen worden aangekocht in grote hoeveelheden. Daarom kunnen wij onze
leden deze voordelige prijs bedingen.
Ondanks deze prijzen blijven de batterijen voor CI-gebruikers nog een hele hap uit het
budget. Daarom is de kwaliteit van een batterij heel belangrijk. VLOK-CI werkt dan ook
enkel met batterijen van gekende, goede kwaliteit. Ook zien wij er steeds op toe dat
onze batterijen een vervaldatum hebben die ver in de toekomst ligt.
Belangrijk om weten is wel dat de batterijen niet dadelijk op vol vermogen zijn. Best
laat je de batterijen enkele minuten „opladen‟. Dit doe je door het klevertje van de
batterij te halen en de batterij met de gaatjes naar boven enkele minuten te laten
„ademen‟. Alleen zo komt de batterij op volledig vermogen. Het is ook belangrijk dat u,
als u uw apparaat niet draagt, de batterijen uit het apparaat haalt en los maakt uit de
houder. Zo kan de batterij weer „ademen‟ en kan ook het apparaat drogen. Denk er ook
aan dat u steeds al de batterijen gelijktijdig vervangt, anders zal het vermogen van de
nieuwe batterij dadelijk onvoldoende worden. Reserve batterijen bewaart u best op een
droge plaats, niet te warm en ook niet te koud.

Jullie kunnen nog steeds de batterijen (Rayovac Zinc-Air extra advanced
675) voor de oorhanger verkrijgen via onze vereniging. Wij kunnen ze
aanbieden aan € 2,75 per blister (6 batterijen). Minimum afname is
wel per doos van 10 blisters. De nieuwe prijs per doosje is dus €
27,50. De batterijen mogen in geen enkel geval worden doorverkocht aan
derden.
De verantwoordelijke voor aan- en verkoop van de batterijen is David
Luys. Bij hem kan je terecht met al je vragen over de batterijverkoop.
Op de website is er een link geplaatst naar een online bestelformulier. Je
dient op dit bestelformulier alle velden in te vullen en daarna enkel het
formulier te verzenden door op “verzenden” te klikken. Er zullen dus geen
telefonische bestellingen meer opgenomen kunnen worden.
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De nieuwe werkwijze gaat als volgt:
 Surf naar onze site www.vlok-ci.eu, daarna op de link batterijen klikken. Hier
vind je de uitleg en het online bestelformulier dat je correct en volledig dient
in te vullen.
 Na het verzenden van het bestelformulier ontvang je automatisch een mail
van de bestelling op het door jouw ingegeven mailadres. In deze mail staan de
gegevens van de bestelling samen met een bestelnummer.
 Daarna wordt het gepaste bedrag overgemaakt op onze rekening 7350064782-71 (BE49 7350 0647 8271 BIC: KREDBEBB) met vermelding
„naam + voornaam + bestelnummer‟. Minimum 10 blisters!
 David bevestigt via e-mail de betaling aan jullie en aan de verantwoordelijke
ouder waarna jullie telefonisch met deze persoon kunnen afspreken.
 De afhaalplaatsen kan je hieronder zien. Let er dus goed op dat je de juiste
persoon kiest op het bestelformulier.
Hamme (Gent)
Luc en Greta Van Nuffel
(052/52.03.87)
Kapellen (A‟pen)
Tessy Lemmens
(03/877.59.70)
Schepdaal (Dilbeek)
Johan Nemegeer
(02/469.40.10)
Diest
David Luys
(0476/42.20.45)
Kontich
Ilse Steenackers
(0470/03.93.43)
Voor verdere inlichtingen kan je terecht op:
E-mail: batterij.vlok-ci@telenet.be
Om batterijen (Rayovac Zinc-Air extra Ultra) voor de oorhanger te kunnen
bestellen, moet je lid zijn van onze vereniging.
Lid worden kan je door € 10 op rekeningnummer 735-0064782-71 (BE49 7350
0647 8271 BIC: KREDBEBB) van VLOK-CI te storten met vermelding van ‘naam +
lidgeld VLOK-CI 2011’. Stuur ook een e-mail of een brief met de vermelding van
je naam en adres en dat je lidgeld hebt betaald om batterijen te kunnen aankopen
naar:
Sandra Knaepen
Brusselse Steenweg 58
9300 Aalst
sandra.knaepen@skynet.be

GEGEVENS VLOK-CI

Het webadres
Het mailadres van de voorzitter
Het mailadres voor vragen en opmerkingen over de
website
Algemene vragen en opmerkingen over/van VLOK-CI

www.vlok-ci.eu
voorzitter@vlok-ci.eu
webmaster@vlok-ci.eu
info@vlok-ci.eu
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NIEUWS VAN ONZE SPONSORS

AB PRESENTEERT
DE BIONIC EAR ASSOCIATION EN HOORREIS.NL
Advanced Boinics kondigt met trots de launch van de Nederlands/Vlaamse Bionic Ear
Association aan. De missie van de Bionic Ear Association is het verbeteren van de
levenskwaliteit van mensen met een gehoorverlies a.d.h.v. onderwijs, bewustmaking,
mentoring en ondersteuning. Het BEA netwerk van audiologen en CI-gebruikers staat
klaar om anderen te helpen ‘te Horen en Gehoord te Worden’.
Als je doof of zwaar slechthorend bent en je meer wilt te weten komen over een
cochleair implantaat en hoe dit jou zou kunnen helpen, start je HoorReis dan hier.
Registreer je vandaag nog op www.hoorreis.nl, dé plaats om te chatten en verhalen te
delen over je leven met gehoorverlies en/of een cochleair implantaat. Dit forum is gratis
en geeft je de kans om in contact te komen met mensen die in dezelfde schoenen
hebben gestaan en die je raad kunnen geven vanuit hun eigen ervaringen. CI-gebruikers
kunnen recent geïmplanteerde CI-gebruikers advies geven over hoe ze hun CI het best
gebruiken en hoe ze het beste uit hun implantaat kunnen halen. Doven en
zwaarslechthorenden vinden het van onschatbare waarde om te kunnen praten met
iemand die in dezelfde situatie zit/heeft gezeten en die hen kan helpen vanuit hun eigen
belevingswereld.

DE NEPTUNE
In mei heeft Advanced Bionics met grote trom de Neptune, ‘s
werelds eerste waterdichte spraakprocessor ter wereld,
voorgesteld aan de wereld. Het speciale design van de
Neptune zorgt ervoor dat, voor de eerste keer ooit, CIgebruikers hun spraakprocessor kunnen dragen terwijl ze
zwemmen of een bad nemen. CI professionals en gebruikers
waren verrukt met het idee dat ze een hele dag zouden kunnen
blijven horen en dat er geen enkele reden meer zal zijn om het
apparaat af te nemen als ze gaan zwemmen, douchen of
baden. De processor heeft een volledig onderdompelbare
microfoon die beschermd wordt door een hydrofoob membraan waardoor geluid zonder
enig probleem kan passeren maar dat water volledig tegenhoudt. Het heeft ook een
nieuw design concept waarbij de control unit volledig kan worden weggenomen en
waardoor de kleinst mogelijke en volledig waterdichte spraakprocessor ontstaat, waarbij
er niets meer op het oor moet worden gedragen. De stijlvolle processor heeft een
freestyle design, wat betekent dat het kan worden gedragen als een MP3 speler, op de
kraag kan worden gespeld, in een (hemd)zak kan worden gedragen of in één van de vele
accessoires die verkrijgbaar zullen zijn.
Om meer te weten te komen over Advanced Bionics en zijn revolutionaire cochleaire
implantaat technologie, bezoek de website www.BionicEar.eu.
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Cochlear Benelux
Cochlears uitgebreide elektrode portfolio
Gedurende de laatste 30 jaar heeft Cochlear verschillende opeenvolgende cochleaire
implantaatsystemen ontwikkeld. Elk nieuw design leidde tot meer voordelen en verbeterde resultaten
voor de gebruiker. We hebben recent ons portfolio
grondig geïnnoveerd en verder uitgebreid met
verschillende elektrodemogelijkheden. Omdat niet
iedereen baat heeft bij eenzelfde type implantaat,
kunnen we dankzij dit uitgebreide gamma een
gepaste oplossing bieden bij verschillende indicaties.
Hierdoor kan de gebruiker genieten van de beste
hoorresultaten, dankzij een implantaat aangepast
aan zijn specifieke situatie.
Hieronder geven we een overzicht van het aantal
implantaten van Cochlear wereldwijd, met CI512 als
ons recentste voorgevormde cochleaire implantaat
(status in Maart 2011).
Implantaten
CI512
CI24RE (Freedom)
CI24R
CI24M
CI22M

Totaal aantal
18 510
59 845
48 055
19 351
18 176

Vergelijk uw huidige Nucleus geluidsprocessor met de Nucleus CP810

* Internationale standaard IP44
** Internationale standaard IP68 voor herlaadbare batterijmodule; IP44 voor Zinc Air - batterijmodule

Onze Nucleus CP810 met herlaadbare batterijen voldoet aan
de IP68 standaard voor waterdichtheid en dit is de hoogste
waarde die technisch gemeten kan worden. Verdere testen
in real life zullen plaatsvinden tijdens de zomermaanden.
Voor meer informatie over het upgraden naar een nieuwe
processor, kunt u contact opnemen met uw CI-team.
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Voor meer informatie:
Cochlear Benelux NV
Schaliënhoevedreef 20, i
B-2800 Mechelen
T: +32 15 79 55 77
F: +32 15 79 55 70
customerservice@cochlear.be
www.cochlear.be
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Nieuwe documentatie voor gebruikers van cochleaire implantaten.
MED-EL biedt nu documentatie i.v.m. het traceren van geluid,
met informatie en suggesties om het localiseren van
omgevingsgeluiden te vereenvoudigen. Patiënten kunnen deze
gegevens rechtstreeks downloaden op de website van MED-EL
(http://www.medel.com/nl/show2/index/id/284/showdir/Sound
_Localisation).
Bilaterale MED-EL patiënten die gebruik maken van de nieuwste coderingsstrategieën (FS4
en FS4-p) beschikbaar met de MAESTRO 4 software, genieten van een uiterst preciese
localisering van geluiden (tijdsverschil tussen beide oren).
4de Conferentie over Revalidatie georganiseerd door MED-EL in Antalya (Turkije).
Op 1 en 2 april ll. werden meer dan 200 logopedisten en
revalidatie-specialisten uitgenodigd om hun ervaringen met
cochleaire implantaten met elkaar te delen. MED-EL biedt een
groot gamma aan revalidatiemateriaal en materiaal voor het
beoordelen van de mondelinge communicatievaardigheden.
Uitgebreide informatie hierover vindt U op de website van MED-EL
(http://www.medel.com/nl/show/index/id/112/titel/Rehabilitation).

De nieuwe D-spoel : beduidend langere gebruiksduur van de batterijen !
De dunne en efficiënte D-spoel laat U toe te besparen op uw
batterijen. Met één enkel setje zink-lucht batterijen kan U nu een
hele week (90 uur*) horen ! U verdubbelt met andere woorden
de levensduur van uw drie zink-lucht batterijen 675. Met één
enkele oplaadbare DaCapo batterij kan de processor tot 16 uur*
achtereen worden gebruikt. Ter vergelijking : met het vorige
type spoel was dit 10 tot 12 uur.
*aangegeven waarden zijn een indicatie en kunnen variëren van
gebruiker tot gebruiker
Deze nieuwe spoel is voorzien van een nieuwe spoelkabel, kleiner en duurzamer, voorzien
van een rode pijl om vergissingen bij het aansluiten tegen te gaan.
Deze D-spoel en spoelkabel zijn vanaf nu* leverbaar en kunnen besteld worden via ons
bureau in Antwerpen. De prijs voor deze nieuwe D-spoel bedraagt 418,70 € incl. BTW, de
speciefieke spoelkabel kost net zoals de oude spoelkabel 53,00 € incl. BTW.
De nieuwe D-spoel is compatibel met alle implantaten en processors van MED-EL.
*in afwachting van goedkeuring door het RIZIV

MED-EL BE
Korte Kievitstraat 22 Building C – Floor 12
2018 Antwerpen
Tel : +32 (0)3 304 95 16 / Fax : +32 (0)3 304 96 16
Email : office@be.medel.com www.medel.com
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MET DANK AAN ONZE SPONSORS
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