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VEEL MEER DAN ‘NIETS KUNNEN HOREN’

EEN UITGEBREIDE DIENSTVERLENING

Doof geboren zijn, doof worden of slecht horen ... Het is niet altijd
gemakkelijk je staande te houden in een samenleving waarin het
belangrijk is te kunnen horen.
Er komt zoveel bij kijken als je doof bent of niet (of niet goed) meer
hoort. Dat wordt vaak onderschat.

Individuele hulpverlening

Doof zijn of slecht horen wordt nog steeds weinig begrepen. Er valt
immers veel meer weg dan alleen maar het horen.
Als je doof bent of slecht hoort, heeft dat gevolgen naar alle aspecten van je leven. Want communicatie is een boom met takken die
breed naar alle kanten groeien.

Door het brede aanbod van hulp- en dienstverlening worden deze
vragen meestal binnen de VVMG behandeld. Onze werking is niet
geïsoleerd. In sommige gevallen kunnen wij dan ook samenwerken met
andere professionele diensten. Op die manier zal elke vraag steeds
een zo ruim mogelijke bekeken worden.

In principe kan men bij de VVMG terecht met alle vragen die men
heeft rond de problematiek van doofheid en slechthorendheid. Geen
vraag is dus te gek.

Wij bieden onder meer:
‘DE’ GEHOORGESTOORDE BESTAAT NIET
Je kunt doof geboren zijn, maar ook op latere leeftijd doof worden.
Je kunt prelinguaal doof worden, voor je leert spreken, of postlinguaal
doof, nadat je reeds taal hebt verworven.
Je kunt zwaar of minder zwaar slechthorend zijn.

• begeleiding bij psychosociale moeilijkheden ( problemen met
aanvaarding v.d. handicap; tinnitus; omgaan met conflicten, ...);
• sociale dienstverlening;
• technische hulpmiddelen;
• bijstand dossiers bij het Vlaams Fonds en FOD sociale zekerheid.

Je kunt slechthorend geboren zijn of het op latere leeftijd worden.

Klare Taal

Elke situatie is anders en brengt andere moeilijkheden met zich mee.
De VVMG houdt daar rekening mee.

“Klare Taal is ons informatieblad en verschijnt 10 keer per jaar. Dit
wordt ook elektronisch verzonden op eenvoudige vraag. Het blad is
gratis voor onze leden.

Onze werking wordt opgedeeld naar:
•

mensen die slecht horen of op latere leeftijd gehoorgestoord
werden;

•

mensen die doof geboren werden;

•

familie van deze groepen.

Een

vereniging

met

mensen

die

spreken

met

ervaring.

Heb je een vraag ?
Wij organiseren regelmatig chatsessies via msn messenger. Voeg eerst
sos.gehoor@live.be toe als contactpersoon. Voor de juiste tijdstippen
of een afspraak, contacteer ons of abonneer u op “Klare Taal”.
Binnenkort kan je ook chatten op onze website.

Voor alle doven en slechthorenden en iedereen die met hen omgaat.

Informatie
Regelmatig organiseert de VVMG activiteiten met informatie die
specifiek gericht zijn naar mensen die doof zijn of slecht horen
(bvb. over oorsuizingen, technische hulpmiddelen, …).
Tevens wordt er informatief gewerkt naar horenden (scholen, jeugdbewegingen, ziekenhuispersoneel, …).
PUBLICATIES
”Mama, als ik doof wordt, heb ik niets meer”, over doof worden en de
impact ervan. (uitverkocht, alleen als kopie);
• “Gebaren en spreken, niet zwart-wit tegenover elkaar stellen”,
over de discussie tussen voor- en tegenstanders van gebaren
(uitverkocht, alleen als kopie);

VVMG vzw
Vlaamse Vereniging
voor Mensen
met een Gehoorstoornis

• “Tinnitus, ook lawaai in de oren?”, over oorsuizingen (5 euro);

Opgericht in 1973

• “Cochleaire implant”, verslag van een infonamiddag (5 euro);
• “Hoortoestelaanpassingen” (5 euro).

Maatschappelijke zetel

Verkrijgbaar bij VVMG, liefst via overschrijving op 979-6530521-01,
met vermelding van de titel.

Lange Lozanastraat 244 - 2018 Antwerpen

OOK U KAN LID WORDEN
Bij overschrijving van 15 euro bent U voor een heel jaar lid en ook
ontvangt U “Klare Taal”. De dienstverlening en de meeste van onze
cursussen zijn dan gratis.
Wenst u alleen abonnement op “Klare Taal” (15 euro), gelieve dit dan
te melden bij uw overschrijving. Een erelid betaalt 30 euro.

Antwerpsesteenweg 36 - 2630 Aartselaar
fax 03/877.81.67
tel. 014/67.77.15
sms 0479/51 18 19

Secretariaat

WENST U MEER INFORMATIE ?
Die kan U bekomen :
op het secretariaat :Antwerpsesteenweg 36 2630 Aartelaar
of telefonisch ( zie hoofding
)
of:
secretariaat@vvmg.be
tinnitus@vvmg.be
sociale.dienst@vvmg.be
klare.taal@vvmg.be

Website:

www.vvmg.be

