Sinds de opkomst van het
Sinds de opkomst van het
Inplant (CI) hebben
Cochleaire Implant
Cochleaire Implant (CI) hebben
ouders vele vragen over zowel het
ouders vele vragen over zowel het
technisch aspect als over de
technisch aspect als over de
invloed van het CI op de
invloed van het CI op de
ontwikkeling van het kind.
ontwikkeling van het kind.
Hieruit is VLOK-CI ontstaan.
Hieruit is VLOK-CI ontstaan.
Ongeacht de keuze voor al dan
Ongeacht de keuze voor al dan
niet een hoorapparaat of een CI,
niet een hoorapparaat of een CI,
blijven ouders echter nood hebben
blijven ouders echter nood hebben
aan informatie en contact met
aan informatie en contact met
andere ouders.
andere ouders.
Daarom zet de vereniging zijn
Daarom zet de vereniging zijn
deuren open voor alle ouders van
deuren open voor alle ouders van
dove en slechthorende kinderen.
dove en slechthorende kinderen.
Praten met andere ouders kan
Praten met andere ouders kan
helpen!
helpen!

Voorzitter
Voorzitter

Aagje Martens
Aagje Martens
0499/23 45 72
0499/23 45 72
Peter Benoitlaan 45
Peter Benoitlaan 45
3010 Kessel-Lo
3010 Kessel-Lo
voorzitter@vlok-ci.eu
voorzitter@vlok-ci.eu

Contactouders
Contactouders
Hamme
Hamme

Greta Brunclair
Greta Brunclair
0485/78 90 44
0485/78 90 44
greta@vlok-ci.eu
greta@vlok-ci.eu

Roeselare
Roeselare
Pieter en Nele Bolle – Olivier

Pieter en Nele Bolle – Olivier
051/25 28 20
051/25 28 20
pieter@vlok-ci.eu
pieter@vlok-ci.eu

Lochristi
Lochristi

Carla De Saer
Carla De Saer
0472/58 88 15
0472/58 88 15
carla@vlok-ci.eu
carla@vlok-ci.eu

Diest
Diest
David Luys

David Luys
0476/42 20 45
0476/42 20 45
david@vlok-ci.eu
david@vlok-ci.eu

Herent
Herent

José de Krosse
José de Krosse
0478/68 65 57
0478/68 65 57
jose@vlok-ci.eu
jose@vlok-ci.eu

Vlaamse
Ouders van
Kinderen
met
Cochleaire
Implant
vzw.
Vlaamse
Kinderen
met
Cochleaire
Inplant
vzw.
VlaamseOuders
Oudersvan
van
Kinderen
met
Cochleaire
Implant
vzw.

Vlaamse
VlaamseOuders
Ouders
van
vanKinderen
Kinderen
met
metCochleaire
Cochleaire
Implant
Implant
vzw
Inplantvzw
vzw
Vereniging voor ouders van dove en
Vereniging voor ouders van dove en
slechthorende kinderen
slechthorende kinderen
www.vlok-ci.eu
www.vlok-ci.eu
info@vlok-ci.eu
info@vlok-ci.eu

VLOK-CI vzw, Peter Benoitlaan 45, 3010 Kessel-Lo
VLOK-CIOndernemingsnr:
vzw, Peter Benoitlaan
45, 3010 Kessel-Lo
0480.612.729
Ondernemingsnr: 0480.612.729

Bij
Bijwie
wiekan
kanjejeterecht?
terecht?
VLOK-CIisiseen
eenvereniging
verenigingvan
vanen
envoor
voorououVLOK-CI
ders.Onze
Onzecontactouders
contactouderszijn
zijnininde
deeerste
eerste
ders.
plaatszelf
zelfouders
oudersvan
vaneen
eendoof
doofofofslechthoslechthoplaats
rend kind.
kind. Zij
Zij staan
staan andere
andere ouders
ouders te
te
rend
woord,wisselen
wisselenervaringen
ervaringenuit.
uit.Ze
Zezijn
zijnechechwoord,
ter geen
geen experts
experts ter
ter zake
zake ofof professionele
professionele
ter
hulpverleners,maar
maarkunnen
kunnenjejewel,
wel,via
viaeen
een
hulpverleners,
uitgebreid databestand,
databestand, doorverwijzen
doorverwijzen inin
uitgebreid
gevalvan
vanbepaalde
bepaaldespecifieke
specifiekeofoferg
ergtechtechgeval
nischevragen.
vragen.
nische
Hoekan
kanjejelid
lidworden?
worden?
Hoe
Je
Je stort
stort €10
€10 lidgeld
lidgeld op
op rekeningnummer
rekeningnummer
IBANBE49
BE497350
73500647
06478271,
8271,BIC
BICKREDBEBB
KREDBEBB
IBAN
vanVLOK‑CI
VLOK‑CImet
metvermelding
vermelding“lidgeld
“lidgeldVLOKVLOKvan
CIfamilie
familie…”.
…”.
CI
Alleleden
ledenontvangen
ontvangenonze
onzenieuwsbrief
nieuwsbriefen
eneen
een
Alle
uitnodiging voor
voor de
de activiteiten
activiteiten die
die door
door
uitnodiging
VLOK-CIworden
wordengeorganiseerd.
georganiseerd.
VLOK-CI
Wiljejeons
onseen
eenduwtje
duwtjeininde
derug
ruggeven?
geven? Dat
Dat
Wil
kan via
via een
een storting
storting op
op bovenstaand
bovenstaand rekerekekan
ningnummer met
met vermelding
vermelding ‘Steun
‘Steun VLOKVLOKningnummer
CI’.
CI’.

Vlaamse
Vlaamse
Ouders
vanKinderen
Kinderenmet
metCochleaire
CochleaireInplant
Implant
Implant
vzw.
vzw.
VlaamseOuders
Oudersvan
van
Kinderen
met
Cochleaire
vzw.

Wie
Wiezijn
zijnwij?
wij?
VLOK-CI isis een
een vereniging
vereniging van
van en
en voor
voor
VLOK-CI
ouders van
van dove
dove en
en slechthorende
slechthorende
ouders
kinderen.
kinderen.
Degroep
groeplegt
legtde
denadruk
nadrukop
ophet
hetcontact
contact
De
vanouders
ouderstot
totouders.
ouders.
van
VLOK-CIwil
wilouders
ouderssamen
samenbrengen
brengenom
om
VLOK-CI
ervaringentetedelen
delen
 ervaringen
informatieteteverzamelen
verzamelenen
enuit
uittete
 informatie
wisselen
wisselen
gemeenschappelijkeknelpunten
knelpuntenaan
aan
 gemeenschappelijke
kaartenbij
bijbetrokken
betrokkendiensten
dienstenen
en
tetekaarten
instanties
instanties
VLOK-CIvzw
vzwwerkt
werktnauw
nauwsamen
samenmet
met
VLOK-CI
andere relevante
relevante verenigingen,
verenigingen, centra
centra
andere
eninstanties.
instanties.
en
Voor meer
meer info
info kan
kan jeje terecht
terecht op
op onze
onze
Voor
website:www.vlok-ci.eu
www.vlok-ci.eu
website:

Wat
Watdoen
doenwe?
we?
Ouders
Ouders op
op de
de hoogte
hoogte houden
houden van
van
relevante
relevante informatie
informatie door
door middel
middel van
van
een
eenperiodieke
periodiekenieuwsbrief.
nieuwsbrief.
Organiseren
Organiseren van
van informele
informele activiteiten
activiteiten
zoals
zoalsbijvoorbeeld
bijvoorbeeldeen
eenwandeltocht,
wandeltocht,een
een
uitstap,…
uitstap,… zodat
zodat zowel
zowel ouders
ouders als
als dove
dove
en
en slechthorende
slechthorende kinderen,
kinderen, alsook
alsook hun
hun
broers
broersen
enzussen,
zussen,met
metelkaar
elkaarinincontact
contact
komen.
komen.
Organiseren
Organiseren van
van informatieve
informatieve activiactiviteiten
teitenzoals
zoalsbijvoorbeeld
bijvoorbeeldhet
hetuitnodigen
uitnodigen
van
vaneen
een spreker,
spreker,een
eenbedrijfsbezoek…
bedrijfsbezoek…
Regelmatig
Regelmatigorganiseren
organiserenwij
wijeen
eenfamiliefamiliedag
dagvoor
voorde
deleden
ledenen
enhun
hunfamilie.
familie.
Mogelijkheid
Mogelijkheid aanbieden
aanbieden om
om individueel
individueel
tetepraten
pratenmet
meteen
eencontactouder
contactouderofofmet
met
andere
andereouders.
ouders.
Contacten
Contacten leggen
leggen en
en onderhouden
onderhouden met
met
diensten,
diensten,ziekenhuizen,
ziekenhuizen,instellingen…
instellingen…
De
Debelangen
belangenvan
vanonze
onzeleden
ledenverdedigen
verdedigen
bij
bij het
het RIZIV,
RIZIV, OnderwijsOnderwijs- en
en MediaMediainstanties,
instanties,K&G,
K&G,Telecontact,
Telecontact,……

