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Voorwoord
Beste VLOK-CI leden,
Graag bieden we jullie vandaag deze nieuwe nieuwsbrief aan met allerlei interessante
artikels, waaronder informatie over onze bedrijven infodag. Verder zijn wij zeer blij
jullie aan te kondigen dat wij er een nieuwe sponsor bij hebben, te weten Oticon
Medical. In de bijdrage van onze sponsors achterin de nieuwsbrief stelt het bedrijf
zichzelf voor.
Zoals jullie weten krijg je deze nieuwsbrief steeds als je lid bent van onze vereniging.
Vergeet dus niet je lidmaatschap te verlengen door begin januari 10€ over te
schrijven op onze rekening BE49 7350 0647 8271. Meer informatie hierover vind je
op http://www.vlok-ci.eu/lid.html
We wensen jullie alvast fijne feestdagen en veel leesgenot.
De redactie
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27 februari 2016: bedrijven infodag

Naar aanleiding van de wereld CI-dag, die plaatsvindt op 25 februari 2016,
organiseert VLOK-CI op zaterdag 27 februari a.s. een niet te missen evenement.
Hierbij zullen verschillende CI- en hoorapparatuurbedrijven aanwezig zijn, alsook
onze zusterverenigingen Onder Ons, Ahosa en Apedaf.
Tijdens de voormiddag worden er lezingen gegeven door Leo De Raeve van ONICI en
Lander Vanderstraeten van Cochfit. In de namiddag stellen de bedrijven hun
producten voor door middel van verschillende workshops, lezingen en stands. Ook
voor de kinderen is er een aangepast programma.
Een datum om alvast te noteren in uw agenda!
Weldra staat de officiële uitnodiging op www.vlok-ci.eu en de facebookpagina van
VLOK-CI.
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Family Education Day, Birmingham, 17 oktober 2015
Zaterdag 17 oktober werd er in Birmingham, Verenigd Koninkrijk, voor de eerste keer
een “Listening to Learn Family Education Day” georganiseerd door Cochlear UK.
Ook VLOK-CI en FODOK (NL) werden hierop uitgenodigd.
Het thema van het event “Mind the Gap” (let op de kloof) is afkomstig
van een onderzoek dat aantoont dat kinderen die worden blootgesteld aan meer
woorden en ouder-kind interacties een
uitgebreidere woorden-schat, hogere
receptieve en expressieve taalvaardigheden hebben dan kinderen die hieraan niet
worden blootgesteld. Onze uitdaging moet dus zijn: hoe dichten we de kloof? De hele
dag stond dus in het teken van het dichten van deze kloof.
De dag werd geopend door Lisa Aubert, General
Manager, Cochlear UK,
Ireland and South Africa. Zij bracht de Cochlear missie en stelde de verschillende
sprekers voor.
De eerste spreker Warren Estabrooks (Toronto, Canada) heeft 50 jaar ervaring in
het werkveld, nog van voor het CI-tijdperk dus. Als een wereldwijde adviseur en
professionele trainer, doceert hij in de hele wereld over auditief-verbale therapie en
praktijk, auditieve revalidatie en het auditieve leren voor kinderen en volwassenen die
doof of slechthorend zijn, hun gezinnen en de professionals die met hen werken.
Hij had het over “de kracht van de ouders”. Uitgangspunt is eigenlijk: wat willen de
ouders? Een gelukkig kind dat kan spreken en horen, luisteren en deelnemen aan alle
activiteiten van het dagelijkse leven.
Het belangrijkste om dit alles te bereiken is het aanbieden van taal. Voorlezen is
daarbij heel belangrijk! Als de kinderen zelf kunnen lezen moeten ze aangespoord
worden om dit te blijven doen. Ook spreken geeft een enorme meerwaarde voor de
taalverwerving.
Als men weet dat de kinderen gemiddeld 4000 uren per jaar bij hun ouders zijn en
maar 40 tot 50 uur per jaar bij hun professionele therapeuten, begrijpt men ook dat
de ouders de belangrijkste schakel zijn in de revalidatie van de kinderen. Natuurlijk
moeten de ouders een goede begeleiding en ondersteuning krijgen van de
professionele therapeuten. De ouders moeten op hun beurt de therapeuten
informeren over de interesses van het kind zodat de therapie zeer aangenaam wordt.
Ook waarschuwde dhr. Estabrooks dat het gehoorverlies nooit een excuus mag zijn
om niet verder te gaan. “Parent power every day”: omdat de kinderen het waard
zijn, doen we als ouders alles aan om onze kinderen zo ver mogelijk te laten komen!
“Het is de hardste job ter wereld maar tegelijk ook de mooiste job ter wereld”.
Een verhaaltje van Warren wil ik jullie zeker meegeven, een vergelijking tussen
het opvoeden en de ark van Noah:
“Noah's Ark: Everything I need to know, I learned from Noah's Ark.
ONE: Don't miss the boat.
TWO: Remember that we are all in the same boat!
THREE: Plan ahead. It wasn't raining when Noah built the Ark .
FOUR: Stay fit. When you're 60 years old, someone may ask you to do something
really big.
FIVE: Don't listen to critics; just get on with the job that needs to be done.
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SIX: Build your future on high ground.
SEVEN: For safety's sake, travel in pairs.
EIGHT: Speed isn't always an advantage. The snails were on board with the
cheetahs.
NINE: When you're stressed, float a while.
TEN: Remember, the Ark was built by amateurs; the Titanic by professionals.
ELEVEN: No matter the storm, there's always a rainbow waiting.”
Noël
Janis-Norton,
oprichter
en
directeur
van
The Calmer, Easier, Happier Parenting Centre in Londen, is een leer- en gedragsspecialist met meer dan 40 jaar ervaring in het helpen van ouders en leerkrachten
aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Door haar innovatieve kalmere,
eenvoudigere, gelukkigere opvoedingsprogramma’s en onderwijsprogramma's, heeft
ze honderdduizenden ouders en leerkrachten geholpen. Ze leert technieken aan die
leiden tot meer samenwerking, vertrouwen, gemotiveerde, zelfstandige en attente
kinderen zowel thuis als in de klas.
Tijdens deze workshop gaf Noël een aantal doelstellingen om zowel thuis als op
school gelukkigere, kalmere, makkelijkere kinderen te krijgen. Met deze werkwijze
kunnen ouders het beste uit hun kinderen halen en een gelukkiger ouderschap
ervaren. Hiervoor moeten de ouders 5 gewoontes aanleren:
1. Samenwerking: opvoeden is teamwork: ouders en kinderen moeten zoveel
mogelijk met elkaar samenwerken. Reeds vanaf de eerste maal dat er iets
gevraagd wordt aan het kind, zou het moeten luisteren en het gevraagde ook
doen. Als de kinderen beter meewerken is iedereen gelukkiger.
In de school lukt dat meestal ook, waarom thuis dan niet? Eigenlijk zou er
gedurende 90% van de tijd samenwerking moeten zijn tussen het kind en zijn
ouders. Deze samenwerking kan je verbeteren door:
1.
Minstens 10 keer per dag kleine opdrachten die ze doen, te beamen met:
… Je hebt gedaan wat ik vroeg…
2.
Een spel te spelen waarin de ouder zegt wat het kind moet doen. Het kind
zal dit dan ook doen.
3.
Het meest meegaande kind te belonen en minstens evenveel aandacht
geven als het moeilijke kind.
4.
Zoveel als mogelijk slecht gedrag voorkomen.
2. Vertrouwen: Uitgangspunt: het kind is fier op zijn talenten en vaardigheden.
Als je deze talenten en vaardigheden aanhaalt en benadrukt, zal het
kind er meer voor open staan om bij te leren.
3. Motivatie: De wil om een doel te bereiken met alles wat nodig is om dat doel
te bereiken. Het kind motiveren om blijvend de nodige inspanningen te leveren.
4. Zelfinzicht: Het kind leren wat het moet doen om zijn doel te bereiken.
5. Nadenken: Het kind leren nadenken over de gevolgen van zijn daden. Zo zal
het de volgende keer beter kunnen inschatten wat de gevolgen van de daden zijn.
Het is belangrijk om deze 5 punten steeds in deze volgorde uit te voeren. Als je dit
programma met succes wil afronden, is het belangrijk dat je niet met een luide stem
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of “lelijk” gezicht reageert op foutief gedrag. Ook moet je ervoor zorgen dat het kind
niet afgeleid wordt. Het vragen aan de kinderen wat ze moeten doen, moet steeds op
een rustig moment gebeuren om ervoor te zorgen dat de normale dingen in het lange
termijngeheugen terechtkomen. Dit kan door steeds te vragen wat het kind moet
doen.
De workshop Language and communication: closing the gap at home werd gegeven
door Elizabeth Tyszkiewicz en handelde vooral over hoe de taalbarrière (tussen CI
kinderen en normaal horende kinderen) thuis gedicht kan worden. Eén van de
uitdagingen bestaat er in om de kinderen aan te zetten tot nadenken. Nadenken zorgt
er voor dat de kinderen met taal bezig zijn zonder dat ze het zelf beseffen. Vragen
zoals “Hoe weet je dat...” , “Ik denk… Wat denk jij?” ,”Als jij zou kunnen vliegen,
waar wil je dan naartoe gaan?” zetten aan tot taalverwerving. Je kan van één woord
vertrekken en daarrond een hele “boomstructuur” opbouwen. Alle woorden die
gerelateerd zijn met het basiswoord worden best in spelvorm opgeschreven op een
blad. Eigenlijk doe je dan aan mindmapping wat ervoor zorgt dat het kind andere
woorden leert kennen, onthouden en gebruiken. Als je ingaat op de verbeelding,
leefwereld van het kind, wordt het nog leuker. Wat ook belangrijk is: laat de kinderen
nadenken over vragen. Zo beantwoord je de vraag: “Kunnen baby’s met de auto
rijden?” niet enkel door: “Neen” maar door “Waarom denk jij dat baby’s niet met de
auto kunnen rijden?”.
Verder was er op deze Cochlear familiedag ook nog een “markt” met verschillende
deelnemers zoals: The Ear Foundation, The Elizabeth Foundation, Auditory Verbal UK,
Cochlear Implants Children’s Support Group (CICS)
die
allen
hun
werking
voorstelden. Ook was er de mogelijkheid om contact te leggen met
de Cochlear medewerkers om zo de nieuwste snufjes van het merk te ontdekken en
eventueel een antwoord te krijgen op zeer specifieke vragen.
Namens VLOK-CI wil ik Cochlear Benelux uitdrukkelijk danken om onze vereniging de
kans te geven andere CI gebruikers in Europa te ontmoeten en om met hen
ervaringen uit te wisselen.
David Luys

Earfy App - live ondertiteling
De Earfy-app zet spraak om in tekst. De tekst wordt direct weergegeven als
ondertiteling tijdens een gesprek. Gebruikers van de app, zoals doven en
slechthorenden, zien wat er gezegd wordt. Hierdoor kunnen ze beter deelnemen aan
gesprekken. Earfy is te gebruiken op apparaten (tablet of smartphone) die draaien op
Android 4.0 of hoger.
Het verhaal achter de ondertiteling
Earfy is een spin-off van SpraakZien. SpraakZien is een onderzoeksproject van de
maatschap OORZAAK naar de mogelijkheden van "speech to text" (STT) voor doven
en slechthorenden. De doelstelling van dat project is de inzet van STT in het dagelijks
leven van doven en slechthorenden. Gebruikers kunnen conversaties volgen met
behulp van ondertiteling die "live" wordt gegenereerd in een videobril, waardoor zij
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veel minder beperkt zijn in hun activiteiten en weer volop maatschappelijk actief
kunnen zijn. Michiel van Overbeek is één van de oprichters van OORZAAK en merkte
enkele jaren geleden dat zijn gehoor sterk achteruit ging. Hijzelf en één van zijn
vrienden, Barend Nieuwendijk, werden geconfronteerd met de beperkingen die het
slechte horen veroorzaken. Dit was voor hen voldoende aanleiding om te werken aan
een technologische oplossing!
De Earfy App is bijna een feit. De App doet beroep op bestaande STT technologie
(Dragon, Google, ...) en combineert deze met een gebruiksvriendelijke interface,
afgestemd op het gebruik door doven en slechthorenden. De eerste tests worden op
dit moment uitgevoerd in samenwerking met de stichting Plotsdoven en leveren
positieve resultaten op.
Voor meer informatie: http://earfy.net/

Sound - een gedicht over CI’s
Een Engels gedicht, gevonden op het internet met daarna tevens een (zelf vertaalde)
versie in het Nederlands.
Lost
No one wants to feel like they're lost.
When belonging is what I want most,
I wonder why I'm alone. The immensity crushes me.
Can't you see?
I'm not deaf. I'm not hearing.
Where do I go?
What do I have to show?
On the outside I smile, but inside I'm struggling
To go another mile. Every single day is a trial.
But I push through. My family stays true
And stays by my side whether it’s to guide
Or to support me. So I may be lost,
But I will always find my way.
Even though I don’t fit in the deaf world,
Or the hearing world,
I do fit in one world. Mine.
It may sometimes be hard,
But this has made me strong.
I can still enjoy songs.
I can still hear my dad whistle.
I can hear my sisters shout for me.
I can hear my dogs barking for me.
I can hear a mighty waterfall cascading down.
I can hear birds in the woods call out to each other.
I can hear the laughter at family dinner.
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I can hear my mom’s comforting voice and know I’m not alone.
Her soft and gentle tone
Pulls me out of my troubles.
So can I really complain?
I may feel alone, but I have to remind myself
If my parents didn't give me the gift of sound,
I wouldn't hear songs.
I wouldn’t hear my dad’s whistle.
I wouldn’t hear my sisters or my dog.
I wouldn't hear the waterfall crashing down.
I wouldn't hear the birds calling to each other.
I wouldn’t hear my family’s laughter.
And I wouldn’t hear my mom’s voice.
I can’t take any of it for granted,
I might have not had that choice.
The world is beautiful, not only in the eye of the beholder,
But in the ear too.

Verloren
Niemand wil zich verloren voelen.
Want erbij horen is hetgeen ik het liefste wil,
Ik vraag me af waarom ik alleen ben. De grootsheid verplettert me.
Kun je het niet zien?
Ik ben niet doof. Ik ben niet horend.
Waar ga ik naartoe?
Wat moet ik laten zien?
Uitwendig lach ik, maar inwendig worstel ik
Om maar weer verder te gaan. Elke dag is een uitdaging.
Maar ik zet door. Mijn familie blijft me trouw
En staat me bij of het nu is om me te leiden
Of om me te steunen. Dus, ik mag me wel verloren voelen,
Maar ik zal altijd mijn weg vinden.
Ook al behoor ik niet tot de dove wereld,
Noch tot de horende wereld,
Ik behoor tot één wereld. De mijne.
Het kan soms zwaar zijn,
Maar dat heeft me sterk gemaakt.
Ik kan nog naar liedjes luisteren.
Ik kan mijn vader nog horen fluiten.
Ik kan mijn zus me nog horen roepen.
Ik kan mijn honden nog naar me horen blaffen.
Ik kan een reusachtige waterval nog horen stromen.
Ik kan de vogels in het bos nog tegen elkaar horen zingen.
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Ik kan het gelach tijdens een familie-etentje horen.
Ik kan mijn moeders troostende stem horen
en weet dan dat ik niet alleen ben.
Haar zachte en aardige toon
Haalt me uit mijn zorgen.
Dus, heb ik dan reden om te klagen?
Ik voel me misschien eenzaam, maar ik moet eraan denken dat
Als mijn ouders mij het geluid niet cadeau hadden gegeven,
Ik geen liedjes zou horen.
Ik mijn vader niet zou horen fluiten.
Ik mijn zus of mijn hond niet zou horen.
Ik de waterval niet zou horen stromen.
Ik de vogels niet naar elkaar zou horen zingen.
Ik het gelach van mijn familie niet zou horen.
En ik mijn moeders stem niet zou horen.
Ik mag dat allemaal niet als vanzelfsprekend beschouwen
Wat als ik die keuze niet eens had gehad.
De wereld is prachtig, niet alleen voor een toeschouwer,
Maar ook voor een luisteraar.

Intensieve bijscholing ‘Cochleaire Implantatie’

Begeleiding van kinderen en jongeren
met cochleair implantaat
Navorming
http://events.ucll.be/
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Ruim 90% van onze dove kinderen in Vlaanderen dragen vandaag de dag één of twee
cochleaire implantaten en een toenemende groep gaat naar school in het gewone
onderwijs. Anderen starten of blijven school lopen in het buitengewoon onderwijs.
Deze veranderende populatie dove kinderen vraagt dan ook om een veranderende
onderwijskundige aanpak, revalidatie en begeleiding. De voorbije jaren is niet alleen
de technologie veranderd, maar hebben we ook beter inzicht gekregen in hoe we
deze leerlingen en hun ouders optimaal kunnen begeleiden.
 Doelgroep
De doelstelling van deze opleiding is dan ook om via nascholing basiscompetenties bij
te brengen voor de professionele begeleiding van dove kinderen met een cochleaire
implantaat. Zij richt zich dan ook voornamelijk op (gon)-leerkrachten en (gon)logopedisten, en op allen die betrokken zijn bij de begeleiding van dove kinderen met
een cochleair implantaat en dit zowel in buitengewoon als in gewoon onderwijs als in
de gezinnen. Ook ouders zijn van harte welkom.
 Locatie en tijdstip
De 6 woensdagnamiddagen (23/3, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5) zullen doorgaan op
Campus Hertogstraat van de Lerarenopleiding UC Leuven-Limburg, Hertogstraat 178
te 3001 Heverlee (Leuven) en dit telkens van 13.30-16.30u.
Iedere deelnemer krijgt een attest van gevolgde sessies en een diploma met
vermelding van de prestatie tijdens de evaluatie. Deze CI-cursus leidt tot 3
studiepunten voor studenten van de Banaba buitengewoon onderwijs in het kader van
het opleidingsonderdeel Interventies & aanpassingen.
 Lectoren
Leo De Raeve, PhD, en gastsprekers
 Programma
Les 1 en 2 worden aanzien als basislessen die door alle deelnemers dienen gevolgd te
worden. De overige lessen kunnen in zijn geheel of afzonderlijk gevolgd worden.
Les 1: 23 maart 2016 : 13.30-16.30u : Cochleaire implantatie anno 2016
Les 2: 20 april 2016: 13.30-16.30u :

Spraakverstaan en gesproken taal leren met
een CI is meer dan horen

Les 3: 27 april 2016: 13.30-16.30u :

Opbouw van hoortraining bij uni- en
bilateraal geïmplanteerde dove kinderen +
praktische beurs met begeleidings- en
revalidatiemateriaal
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Les 4: 4 mei 2016: 13.30-16.30u :

Onderwijs en begeleiding van dove peuters
en kleuters met een CI, in vroegbegeleiding
en in gewoon en buitengewoon onderwijs.

Les 5: 11 mei 2016: 13.30-16.30u :

Optimaliseren van het schoolse leren (lezen,
rekenen,…)
en
het
sociaal-emotioneel
functioneren van dove leerlingen met een CI,
in gewoon en buitengewoon onderwijs.

Les 6: 18 mei 2016: 13.30-16.30u :

Praktisch
handelen
met
Cochleaire
Implantaten en aansluiten op allerhande
hoorhulpmiddelen (FM-systemen, ringleiding)
en technologische apparatuur zoals mobiele
telefoon, I-pad, laptop,...

 Kostprijs en inschrijven
*De kostprijs voor het volledige bijscholingspakket van 6 sessies bedraagt 240 € of
40€/sessie. Minimum 5 sessies dienen gevolgd te worden voor het ontvangen van
een getuigschrift en/of studiepunten.
-Minimum 5 van de 6 lessen uit dit pakket dienen gevolgd te worden om een
beoordeling van de taak te kunnen bekomen en om studiepunten te kunnen
bekomen.
-Er mag ook gekozen worden voor bepaalde lessen, maar omdat les 1 en 2
basislessen zijn, zouden wij willen vragen dat iedere deelnemer minimum les 1 en les
2 volgt.
-Scholen kunnen ook kiezen om bv de 6 sessies te verdelen of 2/3 personeelsleden.
*Inschrijven kan via http://events.ucll.be/

VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 43, jaargang 13, nr. 3.

12

Het Jeugdfilmfestival
Circa haalt het Jeugdfilmfestival voor de eerste keer
naar Gent! Kom de beste jeugdfilms bekijken en
ontdek het Medialab met uitdagende installaties en
fascinerende workshops.
Wat is Het Jeugdfilmfestival Gent?
Het Jeugdfilmfestival is een jaarlijks festival waar de jeugdfilm in de kijker staat. Er
zijn edities in Antwerpen en in Brugge, en vanaf dit jaar zal ook Gent het
Jeugdfilmfestival verwelkomen.
Wat kan je verwachten van de Gentse editie? We vertonen de beste films uit het
programma en je kan er komen experimenteren in het Medialab met interactieve
installaties en workshops waar film, media en technologie elkaar ontmoeten.
Wie is Circa?
Circa werkt als cultuurcentrum van stad Gent culturele projecten uit. De spreiding van
culturele projecten over de stad en de ondersteuning van niet-gevestigde
cultuurmakers staat centraal.
Circa wil graag iedereen verwelkomen op haar activiteiten en doet inspanning om
toegankelijk te zijn voor zo veel mogelijk doelgroepen. Tijdens de Gentse editie van
Het Jeugdfilmfestival is er speciale aandacht voor de toegankelijkheid naar dove en
slechthorende personen toe. Er zullen hulpmiddelen ingezet worden zoals ringleiding,
tolken Vlaamse Gebarentaal en andere middelen.
Deze informatiebundel bevat praktische informatie over het Jeugdfilm-festival Gent.
Je vindt er ook meer informatie over de maatregelen om het festival toegankelijker te
maken voor iedereen.
Klaar? Lichten… Camera… Actie!
Wanneer
Van 6 tot en met 7 februari 2016
Locaties
- Medialab: Theater Tinnenpot (Tinnenpotstraat 21, 9000 Gent)
- Films: Studio Skoop en Cinema Sphinx Gent
Toegankelijkheid
- Ringleiding op locatie (CM1-systeem)
- Ondertiteling bij films
- Tolken Vlaamse Gebarentaal aan het onthaal
- Inleidingen bij films
- Duidelijk geschreven informatie
- Begeleiding onderweg
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Tickets
Groepstickets bestellen via Senta Kochanek (senta.kochanek@stad.gent)
Prijzen:
-Medialab: €5
-Groepsbegeleiders Medialab (max. 2 per groep): GRATIS
-Filmvoorstellingen: €6 (tot 18jaar), €7 (vanaf 18jaar)
Meer info
Voor mee info kunt u mailen naar Senta Kochanek: senta.kochanek@stad.gent

VLOK-CI vzw, Nieuwsbrief 43, jaargang 13, nr. 3.

14

CI-jongerenweek
Volgend jaar organiseert Euro-CIU (samen met the Ear Foundation-UK) in Engeland
een ‘CI-jongeren week’, waaraan maximaal 4 jongeren per land kunnen deelnemen.
Meer info vind je hieronder (in het Engels).
Euro CIU- Friendship Week 2016

(Photo: Montage from International Friendship Week 2015)

When: Sunday 24th July to Saturday 30th July 2016
Organised by: The Ear Foundation and Euro CI Users group
Are you aged 11 – 16?
Do you want to meet with other Cochlear Implant users of your age from all over
Europe?
If YES
International Friendship Week in England is the event for you.
Each country delegation consists of a group of teenagers led by 1 or 2 country leaders
who can be parents or professionals. The Ear Foundation then organises all the trips
and activities for the holiday. During the week the young people make friends,
practise speaking English, visit sights in the UK, learn about the other countries
attending, practise doing presentations and lead small groups. For many it’s their first
chance to travel independently to another country and the holiday provides many
opportunities to grow and develop their skills within a very supportive friendly
environment.
We are delighted that we already have some bookings from several countries to join
us in 2016. Places are being taken up and we would love to extend an invitation to a
couple of new countries who have not joined us before.
If you are interested what do you do?
Contact Clare Allen at The Ear Foundation. She will send you an information pack
about what is involved and the costs. Her email is clare@earfoundation.org.uk. Her
address is The Ear Foundation, 83 Sherwin Road, Lenton Nottingham NG7 2FB UK.
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Jouw bijdrage in onze nieuwsbrief?
Heb jij, als lid van VLOK-CI, als vertegenwoordiger van een revalidatiecentrum, als
arts, sponsor of als geïnteresseerde in onze vereniging een artikel voor één van de
volgende nieuwsbrieven?
Wij nemen dit artikel graag op!
Ben je naar een studiedag geweest waarvan je denkt dat ouders van
dove/slechthorende kinderen die informatie ook kunnen gebruiken?
Heeft jouw kind op school of in de jeugdbeweging iets ongelofelijk meegemaakt?
Deel dit met de andere lezers van onze nieuwsbrieven.
Heb jij op internet of in de krant iets gevonden over doven of slechthorenden, al dan
niet CI dragers waarvan je denkt: dit wist ik nog niet….
Laat het ons weten!
Gewoon een tekst, foto’s of gegevens doorsturen via info@vlok-ci.eu en wij doen het
nodige om er een leuk artikel van te maken.
De redactie.

Nieuws van onze sponsors
In elke nieuwsbrief geven we enkele nieuwtjes weer van onze sponsors. Ook deze
keer hebben onze sponsors weer interessante dingen te melden.
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Gegevens VLOK-CI
Het webadres
Het mailadres van de voorzitter
Het mailadres voor vragen en
opmerkingen over de website

www.vlok-ci.eu
voorzitter@vlok-ci.eu
webmaster@vlok-ci.eu

Algemene vragen en opmerkingen
over/van VLOK-CI

info@vlok-ci.eu

Facebook groep

http://goo.gl/CR3k8e

Op deze nieuwsbrief is een disclaimer van toepassing. U kan deze raadplegen op: http://www.vlokci.eu/vlok-ci%20disclaimer.html

Onze sponsors
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