Beste

In Vlaanderen zijn er meer dan 600 000 Vlamingen met gehoorverlies.
Dat is meer dan 33 keer de Ghelamco Arena in Gent vol!

Onze organisatie staat voor integratie en participatie in de maatschappij van
slechthorende/dove personen die communiceren in gesproken taal.
Door informatie te verstrekken, de naaste omgeving en de brede samenleving
te sensibiliseren en door gesprek en ontspanning, creëert Ahosa vzw kansen.
Iedereen moet zijn leven in handen kunnen nemen en als onafhankelijk
volwaardig burger kwalitatief deel uitmaken van de samenleving in al zijn
facetten. Dit conform de VN-Conventie inzake de rechten van personen met
een handicap.

Ahosa vzw zorgt binnen haar eigen werking voor good practices op vlak van
auditieve toegankelijkheid en diversiteit.

We sturen je regelmatig berichten over de activiteiten van Ahosa vzw en
nieuws uit de sector. We zullen deze berichten bundelen in een Nieuwsflits.

Wil je onze digitale Nieuwsflits in de toekomst ontvangen? Klik dan op
onderstaande link om je inschrijving te bevestigen.

Ja, ik wil de Nieuwsflits van Ahosa vzw ontvangen

Als je je inschrijving via de link bevestigd hebt, dan ontvang je onze digitale
Nieuwsflits. Indien je dit niet doet, dan krijg je geen berichten meer van ons.
Schrijf dus zeker in als je nieuws wil blijven ontvangen over de
activiteiten van Ahosa vzw en nieuws uit de sector.

Inschrijven is nodig zodat we je gegevens voor deze inschrijving kunnen
bewaren volgens de nieuwe Europese privacyrichtlijn GDPR. Ahosa vzw
bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt om je op de hoogte te
houden via onze digitale Nieuwsflits. Deze gegevens worden op de zetel van
Ahosa vzw bewaard en beveiligd. Als je je gegevens wil inkijken en verbeteren
kan dit steeds via een mail of telefonisch. De contactpersoon is Rebecca
Leemans. Meer info over ons privacybeleid vind je
op http://www.ahosa.be/ahosa/over.php?DOC_INST=12.

Met vriendelijke groeten
Rebecca Leemans
Ahosa vzw
Sint-Lievenspoortstraat 117
9000 Gent
09 268 26 26
www.ahosa.be
Facebook

Twitter
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