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- Help ons verkwisting te vermijden: indien u verhuist, er fouten in uw gegevens voorkomen of indien u dit tijdschrift meerdere malen ontvangt,… gelieve ons te verwittigen! 
- Houder van het bestand: Brailleliga vzw. Onze vereniging respecteert nauwgezet de privacy van haar schenkers en sympathisanten overeenkomstig de wet van 08/12/1992. Hun gegevens worden aan geen enkele andere vereniging of persoon bekendgemaakt. Op uw eenvoudig verzoek worden uw gegevens meegedeeld en zonodig verbeterd.
- We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: laat u niet misleiden door oneerlijke personen. De Brailleliga verkoopt niets, noch van deur tot deur, noch op de openbare weg. 
- De Brailleliga wijst er nogmaals op dat zij een neutrale vereniging is, gehecht aan de democratische waarden en actief in het hele land. Zij staat ten dienste van alle blinden en slechtzienden.
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BrailleTech 2012: een niet te missen afspraak!
Nieuws van de Sociale dienst: Nieuwe parkeerkaarten – Indexering van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap – Het mandaatformulier “Handiweb” wordt niet meer automatisch afgeleverd - Nieuw formulier “Evaluatie van de handicap” - Ter herhaling: het sociaal tarief voor gas en/of elektriciteit - Sociale Dienst: regiopunt Geel.
Nieuws van de dienst Vrijetijdsbestedingen: activiteiten september 2012.

EDITORIAAL.
Het is zomer! Tijd voor het terras, de tuin of ... voor vakantie! Even rusten en wat afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen is de garantie voor een nieuwe start vol energie in september.

Zoals elk jaar besteedt het zomernummer van de Witte Stok ruim aandacht aan het jaarverslag 2011 van onze organisatie. Het is altijd met veel plezier en trots dat we al het werk voorstellen van het personeel en de vrijwilligers van de Brailleliga om blinde en slechtziende personen in heel het land te helpen. Bovendien is het een belangrijk document omdat het de problemen en uitdagingen behandelt waarmee we te kampen kregen, zowel op het terrein als op meer institutioneel vlak Dankzij deze jaarlijkse balans kunnen we werken naar een betere toekomst voor blinde en slechtziende personen. 

In dit nummer van de Witte Stok vindt u bovendien verschillende artikels over onder andere de  Brailleshop en de hulpmiddelen die men er kan vinden en die blinde en slechtziende personen ondersteuning bieden in hun dagelijkse handelingen. Zo is er ook nog een artikel over studiebeurzen voor blinde en slechtziende jongeren. Voor dat laatste project zouden wij graag uw steun willen vragen. 

In onze rubriek ‘Visuele gezondheid’ hebben we het deze keer over  amblyopie. Om deze aandoening te kunnen behandelen, moet de diagnose gesteld worden wanneer het kind ongeveer 1 jaar oud is. Op deze leeftijd is het gezichtsvermogen nog niet gestabiliseerd. Kinderoogjes zijn bijzonder kwetsbaar, dus denk eraan om ze een zonnebrilletje op te zetten als het mooi weer is. Zij hebben het immers nog meer nodig dan wij. Denk er zelf aan,
want zij kunnen het u op die leeftijd nog niet vragen...

Geniet van een zonnige en vrolijke zomer!

DE BRAILLELIGA IN 2011:  BALANS VAN EEN OVERGANGSJAAR.
In overeenstemming met haar statuten hield de Brailleliga haar Algemene Vergadering op 27 april 2012. Het jaarverslag werd er voorgesteld en goedgekeurd. Hieronder vindt u de samenvatting. 
In 2011 is de Brailleliga zich blijven inzetten om de belangen van personen met een visuele beperking te verdedigen. Zo werden
bijvoorbeeld nieuwe initiatieven op poten gezet in het kader van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van  personen met een handicap. In elk kabinet en elke federale
administratie werd bijvoorbeeld een contactpersoon aangesteld die er specifiek moet op toezien dat de dimensie ‘handicap’  gerespecteerd wordt. Die maatregel moet ervoor zorgen dat de verschillende beleidskeuzes ten voordele van personen met een handicap meer samenhangend zijn. De uitdagingen zijn enorm: de bevolking wordt steeds ouder, de economische, sociale, psychologische en medische problemen stapelen zich op, en de administratieve complexiteit maakt het werk van verenigingen op het terrein steeds moeilijker. 

2011 was het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk, de perfecte gelegenheid om de 398 vrijwilligers in de bloemetjes te zetten die zich, samen met de Brailleliga, ingezet hebben, maar ook om onze 45 nieuwe vrijwilligers welkom te heten. 

Ten slotte was het jaar 2011 er ook één van veranderingen binnen de Brailleliga.  Thierry Van Boxmeer werd verkozen als nieuwe voorzitter, en aan het eind van het jaar volgde Michel Magis Pierre-Baudouin Bareel op als algemeen directeur.

Diensten voor personen met een visuele beperking.
Het verlies van het gezichtsvermogen betekent het verlies van herkenningspunten. Om met deze nieuwe situatie om te leren gaan, kunnen blinde en slechtziende personen rekenen op de diensten van de Brailleliga. De eerste stap is zich richten tot de Sociale dienst Het is de bedoeling om hen (opnieuw) zelfstandig te leren worden, en hun integratie in de maatschappij, op school of op de arbeidsmarkt te bevorderen. Personen met een visuele beperking krijgen ook informatie over de sociale en fiscale
voordelen en worden begeleid in hun poging om, in de mate van het mogelijke, financiële hulp te krijgen van de overheid.

➢ 796 personen deden voor het eerst een beroep op onze diensten. 
➢ 39.755 contacten en 3.691 individuele gesprekken bij de Sociale dienst.
➢ 730 personen geholpen door de Dienst begeleiding en hulp in het dagelijks leven.
➢ 1.546 bezoekers op BrailleTech.

Het dagelijks leven.
Ernstige slechtziende of blinde personen kunnen bij de specialisten van de Dienst begeleiding en hulp in het dagelijks leven terecht voor advies en opleidingen om hun autonomie in het dagelijks leven te ontwikkelen. De Informatiedienst voor  technische aanpassingen helpt iedereen om de beste keuze te maken uit het aanbod aangepast materiaal en een financiële
tussenkomst van de overheid te krijgen. In oktober 2011 werd BrailleTech georganiseerd op de hoofdzetel van de Brailleliga in Brussel. De beurs kent elk jaar meer succes en biedt Belgische leveranciers van aangepast materiaal de kans om hun producten voor te stellen.

Studeren en werken.
Personen met een visuele beperking kunnen een beroep doen op het Gespecialiseerd beroepsoriënterings- en consultatiecentrum om een beter zicht te krijgen op de mogelijke pistes voor de toekomst. Dit multidisciplinaire team adviseert hen bij de keuze van een geschikte job en geeft eveneens advies over  tewerkstellingsbevorderende maatregelen. De Gespecialiseerde Opleidings- en Bemiddelingsdienst van de Brailleliga voorziet opleidingen op maat, rekening houdend met eenieders specifieke
visuele beperking. De jobcoaches van deze dienst ondersteunen personen met een visuele beperking bij hun integratie of re-integratie op de arbeidsmarkt. 

Ter gelegenheid van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerde Veertiendaagse van de Gelijke Kansen, organiseerde de Brailleliga op 17 november een infodag met workshops voor jongeren tussen 16 en 25 jaar met een visuele beperking: “Maak de juiste keuze na je studies”. Tijdens zijn slottoespraak voor de 85 deelnemers herhaalde Staatssecretaris bevoegd voor Gelijke Kansen, Bruno De Lille, zijn ambitie om ervoor te zorgen dat alle jongeren de nodige kansen krijgen.

➢ 106 studenten kregen pedagogische begeleiding.
➢ 65 stagiairs zijn met een beroepsopleiding begonnen.
➢ 74 % van de stagiairs behielden of vonden na hun opleiding een baan.

Ontspanning en vorming.
De Brailleliga organiseerde uitstappen naar het ziekenhuis Notre-Dame à la Rose in Lessines, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en het Magrittemuseum, de struisvogelboerderij van Doneu, naar Païri Daïza, naar Antwerpen (Justitiepaleis en het Diamantmuseum), naar het Gallo-Romeins Museum van Tongeren, enz. Tijdens de Brailleday 2011 in mei brachten 102
Nederlandstalige en Franstalige blinde of slechtziende kinderen een bezoek aan het circus Pauwels in Ukkel. In de zomer verbleven 14 slechtziende kinderen tussen 6 en 12 jaar dan weer aan de kust met hun gespecialiseerde begeleiders tijdens de jaarlijks georganiseerde vakantiestage. 

Tijdens de Boekenbeurs van Brussel bood de Bibliotheek van de Brailleliga haar bezoekers de kans om deel te nemen aan een solidaire leesactie door een fragment uit een boek op te nemen in een geluidsdichte cabine op de stand. De actie was een groot succes: om en bij de 200 lezers-deelnemers hebben op de oproep gereageerd.

➢ 4.793 deelnemers aan 500 socioculturele activiteiten.
➢ 298 aangepaste spelletjes beschikbaar in de spelotheek.
➢ De Bibliotheek beschikt over 4.773 boeken in brailleschrift, voelboeken of op multisupport, 3.615 boeken in grote letters, en 10.245 boeken op Daisy-cd of mp3. 39.037 titels werden door de lezers uitgeleend.

Informeren en sensibiliseren.
Oudere mensen bij wie het gezichtsvermogen slechter wordt, denken maar al te vaak dat dit enkel maar is omdat ze ouder worden. De afname van het zicht kan echter te wijten zijn aan een ziekte en daarom zijn preventie en een vroegtijdige opsporing van groot belang. De jaarlijkse campagne van de Brailleliga in 2011 legde daar de nadruk op met de volgende boodschap: “U heeft nog zoveel moois te zien. Draag zorg voor uw ogen en voor hen die het zicht verloren hebben.” In samenwerking met Uitgeverij Vivio en dankzij de steun van Novartis kon de Brailleliga een praktische gids voor senioren met een leeftijdsgebonden oogziekte samenstellen. De nuttige gids kreeg de titel “Visuele beperkingen bij senioren: word weer zelfstandig(er), leer werken met technische hulpmiddelen” en werd gratis aan heel wat mensen uitgedeeld. 

Bovendien gaf het Onderzoekscentrum van de Brailleliga het tweede volume uit van “Repères culturels de la cécité”, dat de verschillende aspecten behandelt van toegang tot cultuur voor blinde en slechtziende personen.

Vertegenwoordiging en bemiddeling.
De Brailleliga heeft deelgenomen aan het overleg tussen het middenveld en de Belgische overheid, met het oog op de oprichting van een onafhankelijke instantie, belast met de omzetting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap in de Belgische  wetgeving. 

Na de installatie van de nieuwe federale regering vestigde de Brailleliga met haar memorandum de aandacht van de beleidsverantwoordelijken op de verschillende problemen met het beleid voor personen met een handicap die dringend een oplossing vereisen. In België krijgen ouderen, die na de leeftijd van 65 jaar blind of slechtziend worden, geen financiële hulp om
bepaalde technische hulpmiddelen aan te schaffen. De Brailleliga heeft al verschillende initiatieven op poten gezet om de aandacht van de betrokken politiek verantwoordelijken daarop te vestigen. In samenwerking met andere organisaties werden werkgroepen opgericht om te bepalen welke acties in 2012 ondernomen kunnen worden.

Vooruitzichten.
De Brailleliga getuigt van een enorm dynamisme en blijft steeds nieuwe projecten ontwikkelen die beantwoorden aan de behoeften van personen met een handicap wat betreft het dagelijks leven, studies, werk en vrije tijd. Bijvoorbeeld: een verbetering van de situatie voor oudere mensen met een oogziekte of initiatielessen
bureautica. De inwoners van Ath, Leuven en Geel zullen voortaan ook in hun eigen buurt gebruik kunnen maken van de gratis  diensten, en in de Duitstalige gemeenschap komen er binnenkort ook Brailleclubs. De meningen, ideeën en vaststellingen van onze leden zijn ook erg belangrijk voor ons en daarom plannen we een overleg met de gebruikers van onze diensten. Ten slotte wordt de website van de Brailleliga in een nieuw kleedje gestopt. 
In 2012 begint voor de Brailleliga een nieuw hoofdstuk onder toezicht van Michel Magis, de nieuwe directeur. De Brailleliga zal zich blijven inzetten voor het helpen en ondersteunen van blinde en slechtziende personen, de verdediging van hun rechten en belangen, en de sensibilisering van het grote publiek omtrent de visuele handicap. Daarmee wil de organisatie tegemoet komen aan de diverse behoeften van jongeren, volwassenen en senioren met een visuele beperking, hun autonomie bevorderen en hen helpen om zich op sociaal, cultureel, school- en beroepsvlak te ontwikkelen. Om onze missies tot een goed einde te brengen, de bestaande diensten te versterken en nieuwe diensten te  ontwikkelen, heeft onze organisatie meer dan ooit de steun van al
haar sympathisanten nodig. Wij zullen hen eeuwig dankbaar zijn!

Het volledige jaarverslag van 2011 is op eenvoudige aanvraag beschikbaar per telefoon op het nummer 02 533 32 11. Bovendien is het beschikbaar op de site www.braille.be" www.braille.be en in audioformaat.

Bron van financiering van alle activiteiten van de Brailleliga ten voordele van blinde en slechtziende personen in 2011.

Producten van onze activiteiten : 12,25 %
Subsidies : 22,96 %
Tombola : 5,75 %
Giften en legaten : 59,04 %


EEN DUWTJE IN DE RUG VOOR BLINDE STUDENTEN.
Voor alle kinderen en jongeren is naar school gaan en studeren een essentiële stap in de uitbouw van hun toekomst. Een geslaagde schooltijd is een garantie voor een betere sociale integratie en persoonlijke ontwikkeling. Voor blinde of slechtziende jongeren is dit nog meer het geval. Voor hen is het vaak nog moeilijker om te studeren, ook omdat ze soms erg duur materiaal nodig hebben. Daarom wil de Brailleliga er alles aan doen om hen aan te moedigen. Onze Dienst Begeleiding is er om hen te steunen, een financieel duwtje in de rug is daarbij een mooie extra motivatie. 

Via bemiddeling van organisaties zoals de Brailleliga, kent de Nationale Loterij sinds enkele jaren studiebeurzen toe aan studenten met een visuele beperking die hun studie willen voortzetten in het gewoon onderwijs, het middelbaar onderwijs en in het hoger niet-universitair onderwijs en universitair onderwijs. 

Maar ook de Brailleliga zelf wilde een bijdrage leveren aan die studie-inspanning. In het schooljaar 2011-2012 heeft de organisatie dat ook kunnen doen mede door de hulp van heel wat lezers van de Witte Stok. Zij reageerden op onze oproep van
maart 2011. Daarnaast was er ook nog het Fonds Ouvry, genoemd naar een gulle gever. Dankzij de financiële middelen van dit Fonds kon elke beurskandidaat die van de Nationale Loterij financiële steun kreeg, bij de Brailleliga rekenen op
25 % extra financiële middelen bovenop de door de Nationale Loterij toegekende beurs. 

Blinde en slechtziende leerlingen uit het basisonderwijs maar ook het buitengewoon onderwijs, die niet financieel gesteund werden door de Nationale Loterij, kregen ook financiële hulp van de Brailleliga, eveneens dankzij uw giften en het Fonds Ouvry.

246 leerlingen uit het Lager Onderwijs en kinderen uit het Bijzonder Onderwijs kregen een financieel duwtje in de rug voor het schooljaar 2011-2012. 

Uiteraard willen we die actie volgend jaar voortzetten! Het is dus nodig om het Fonds Ouvry opnieuw aan te vullen. Vandaar onze oproep: steun ons, want dankzij uw giften kunnen wij financiële middelen verzamelen om het fonds aan te sterken waarop blinde of slechtziende studenten een beroep doen om hun schooljaar 2012-2013 tot een goed einde te brengen. Met het overschrijvingsformulier dat u bij deze Witte Stok vindt, kunt u op uw beurt een bijdrage leveren om een jongere met een visuele beperking aan te moedigen om voort te studeren. Alvast bedankt voor uw steun!

Voorwaarden voor de toekenning van studiebeurzen:
De studiebeurzen voor het schooljaar 2012-2013 zullen begin april 2013 door de Brailleliga toegekend worden aan elke jongere die een aanvraag heeft ingediend vóór 30/11/12 en aan de volgende voorwaarden voldoet:

– tussen 6 en 25 jaar oud.
– een bewijs kunnen voorleggen van een visuele handicap van minstens 80 % of 12 punten.
– gewoon of buitengewoon basis- of middelbaar onderwijs volgen, of hogere niet-universitaire of universitaire studies (schoolattest van het lopende schooljaar bijvoegen).
– lid zijn van de Brailleliga sinds ten minste 1/06/12.
– een rekeningnummer met IBAN- en BIC-code vermelden.

De individueel toegekende bedragen worden berekend op basis van het aantal aanvragen en de financiële middelen die de Brailleliga bij haar schenkers kon inzamelen.

Voor bijkomende informatie kunnen de betrokken personen steeds terecht bij onze Sociale Dienst: 02 533 32 11.

EEN DIENST ONDER DE LOEP DE BRAILLESHOP: ALLES VOOR AUTONOMIE!
Zich wassen, zich aankleden, koken, boodschappen doen, telefoneren, een brief schrijven, de krant lezen, zich verzorgen, enz. Allemaal alledaagse handelingen die erg moeilijk worden als men niets of weinig ziet. Elke dag helpt de Brailleliga blinde en slechtziende personen (opnieuw) zelfstandig te worden. De Brailleshop is één manier om die hulp te bieden: men vindt er
heel wat artikelen die het dagelijkse leven vergemakkelijken.

De Brailleshop bevindt zich in de zetel van de Brailleliga, in de
Engelandstraat in Brussel. “Dit is geen winkel als een andere, met
een uitstalraam naar de straat toe en waar enorm veel dingen te koop zijn,” aldus Catherine en Anne, twee jonge vijftigers die sinds kort de Brailleshop uitbaten. “Hier luisteren we naar de mensen en gaat het meer om advies geven dan om verkopen. Mensen die naar de Brailleshop komen, hebben allemaal een gezichtsprobleem, maar niet alle gevallen van slechtziendheid zijn dezelfde. Elke situatie is anders en we moeten voor iedereen gewoon de beste oplossing zoeken. Daarbij komt nog dat we de juiste uitleg moeten kunnen geven over hoe een bepaald toestel werkt of wat de beste manier is om het te gebruiken.” De artikelen in de Brailleshop zijn per categorie gerangschikt: de tijdweergave (sprekende horloges en wekkers, of brailleversies), de keuken, mobiliteit, communicatie, studeren, vrije tijd, verzorging (zie verderop in detail), enz. Er worden om en bij de 500 artikelen verkocht tegen zeer democratische prijzen, die aangepast zijn aan de verschillende vormen van visuele handicap. Marie-Jeanne Nachtergaele, de verantwoordelijke van de Dienst Begeleiding en van de Brailleshop, geeft meer uitleg: “De producten komen onder andere van Canadese, Zwitserse, Amerikaanse, Duitse, Engelse en Chinese leveranciers, die ons regelmatig op de hoogte houden over hun nieuwigheden. Het gebeurt ook dat blinde of  slechtziende personen ons laten weten dat ze een nieuw product hebben ontdekt tijdens een beurs of in het buitenland. Het team van de Dienst Begeleiding en Hulp in het dagelijks leven test de nieuwe producten voor we ze te koop aanbieden, aangezien we een onderscheid moeten maken tussen gadgets en echt nuttige producten. Soms is het nodig om de tests aan professionals over te laten, bijvoorbeeld in het geval van sprekende bloeddruk of
glucosemeters. Wij testen of ze gemakkelijk te gebruiken zijn door mensen met een visuele beperking en we vragen aan artsen of ze de medische betrouwbaarheid van de toestellen willen testen. In de Brailleshop bieden we dan de beste toestellen te koop aan en we letten erop dat de kostprijs redelijk blijft.” Naast de witte stok,
brailleschrijfmachines, daisyspelers, meethulpmiddelen (meetlatten, weegschalen, thermometers, ...) en speelkaarten in groot formaat, zijn de populairste artikelen horloges, wekkers, maar ook aangepaste telefoons en gsm’s aangepast voor ouderen. Elk jaar kopen meer dan 3.000 klanten om en bij de 5.000 artikelen.

Een slechtziende klant legt uit wat haar probleem is: “Ik kan mijn wekker niet meer lezen.” Catherine stelt haar verschillende sprekende wekkers voor. Ze zijn erg gemakkelijk in gebruik: om de wekker in te stellen en te weten hoe laat het is, volstaat het om op een knop te duwen. ‘s Morgens word je gewekt door  hanengekraai, waarna de wekker ‘zegt’ hoe laat het is. Terwijl Catherine bezig is, komt een andere klant met een leeftijdsgebonden oogziekte binnen die op zoek is naar een gsm met grote, goed contrasterende toetsen, die ook de meest  gebruikte nummers memoriseert. Anne toont hem de  verschillende modellen en legt uit wat de respectieve kenmerken en voordelen zijn. 

De artikelen die in de winkel verkocht worden, zijn werkelijk ingenieus en getuigen van de vindingrijkheid van blinde of slechtziende personen om een zelfstandig leven te leiden. Met een kleine, gekartelde ring in plastic is het bijvoorbeeld mogelijk om twee sokken van één paar samen te klemmen voor ze in de wasmachine worden gestopt. Op die manier vermijd je om na het wassen b.v. een rode en groene sok bijeen te stoppen. Ook handig is een klein voorwerp dat je aan de rand van een glas of kop hangt en een geluidssignaal geeft wanneer de ingegoten vloeistof op 2cm van de rand komt. Dan is er nog een anti-overkookplaatje van pyrex, dat op de bodem van een kookpot kan gelegd worden, en dat beweegt zodra de vloeistof in kwestie begint te koken. Het geluid van die beweging vermijdt dat je water, melk of andere vloeistoffen laat overkoken. De gezelschapsspelen die in de winkel verkocht worden, zijn door de Brailleliga aangepast (toevoeging van tastbare materie of
herkenningstekens, accentuering van contrasten, speluitleg in braille, ...), zodat mensen met een visuele beperking ze ook kunnen spelen. 

Er is een catalogus beschikbaar voor blinde en slechtziende personen in de Brailleshop zelf of op de website van de Brailleliga: http://www.braille.be/nl/catalogusBraille.asp" http://www.braille.be/nl/catalogusBraille.asp.  

Voor mensen die niet naar Brussel kunnen komen, worden er - op aanvraag - demonstraties van kleine technische hulpmiddelen georganiseerd in de lokale vestigingen. Producten kunnen besteld worden via de telefoon, per e-mail of via de sociale assistenten. Zodra de bestelling betaald werd, maakt ons team van vrijwilligers het pakje klaar om het per Taxipost onder rembours te versturen. “Elke week maken onze vrijwilligers 30 tot 50 pakjes die met
Taxipost naar alle uithoeken van België vertrekken. Dat is een veilige en controleerbare manier om de artikelen aan onze klanten met een visuele handicap te leveren, voor wie het niet evident is om zich te verplaatsen,” aldus Marie-Jeanne Nachtergaele.

Omdat de Brailleliga er alles voor wil doen om die hulpmiddelen zo toegankelijk mogelijk en financieel voordelig te maken, haalt de organisatie er geen winst uit. Mensen die een beroep kunnen doen op een tussenkomst van één van de regionale fondsen voor hulp aan personen met een handicap worden door de Brailleliga geholpen om hun dossier in te dienen voor een aanvraag tot terugbetaling. “Het is allemaal heel ingewikkeld, want je moet rekening houden met de verschillende communautaire en regionale wetgevingen,” aldus Marie-Jeanne Nachtergaele. “Je moet de terugbetalingsvoorwaarden kennen van 4 regionale fondsen (VAPH , PHARE, AWIPH, Dienstelle).” Voor personen die geen recht hebben op overheidssteun (in hoofdzaak oudere
personen waarbij hun visuele handicap pas na hun 65ste werd vastgesteld), heeft de Brailleliga - dankzij de inbreng van gulle gevers - twee fondsen opgericht, waarmee de organisatie heel wat blinde of slechtziende ouderen kan helpen die graag een technisch hulpmiddel willen aanschaffen. Het Fonds Mélanie Van Sichem biedt hulp bij de aankoop van een daisyspeler. Met dat redelijk dure toestel (350 tot 400 euro) kan iemand boeken lezen die op cd werden opgenomen. Dankzij de tussenkomst van het Fonds betaalt een persoon met een visuele beperking slechts 110 euro. Dankzij het Fonds Christophe kan de Brailleliga 9 % korting geven voor elke aankoop in de Brailleshop door een persoon die lid is van de Brailleliga en een visuele beperking van minstens 60 % heeft en waarvan de aankoop niet door de overheid  terugbetaald wordt.

Contact: Brailleshop – Engelandstraat 57 – 1060 Brussel – Tel.: 02 533 33 30 – Open van maandag tot en met donderdag, van 10 tot 12u en van 13u30 tot 16u.

Verzorging wanneer je blind of slechtziend bent: enkele tips.
Zorg er in de badkamer voor dat veel gebruikte en nuttige  voorwerpen een vaste plaats hebben en telkens opnieuw op
dezelfde plaats worden opgeborgen. Een natte vloer is niet altijd even zichtbaar, maar kan wel leiden tot valpartijen of uitglijden.
Zorg er dus voor dat u de vloer van de badkamer met  antislipbekleding bedekt. Goed zien hangt ook af van een goede verlichting, sterke contrasten en matte oppervlakken waarop niets
kan weerkaatsen. 

Er bestaan ook verschillende technieken om tandpasta op een tandenborstel te doen. U kunt de tandpasta eerst op een vinger doen en dan op de tandenborstel, of u kunt hem direct in de mond nemen, of de borstelhaartjes tussen duim en wijsvinger houden ... opties genoeg. Om te voorkomen dat het bad overloopt, raden we u aan een peilaanwijzer te gebruiken, die een geluidssignaal produceert zodra het bad is volgelopen.

Bovendien bestaat er nog een heel gamma kleine hulpmiddelen die uw dagelijkse verzorging vergemakkelijken: de nagelknipper met draaiende loep, sprekende weegschaal, sprekende  bloedsuikermeter, bloeddrukmeter of thermometer, enz.
Om medicijnen in te nemen, zijn er verschillende formaten van pillendoosjes, voorzien van grootletterschrift en/of braille-indicatie, met 4, 7 of zelfs 28 vakjes (4 per dag x 7 dagen). De  tablettensplitter splitst of vergruist de tabletten, en bevat een compartiment waarin u ze kunt bewaren. De pillenopvanger is ideaal voor slechtziende personen met een beperkte handigheid. Hiermee kunt u een pil gemakkelijk uit de blister verwijderen zonder dat ze naar de andere kant van de tafel rolt. Onze oogdruppelverdelers zijn dan weer gemakkelijk om druppels in de ogen te doen. 



INITIATIELES BUREAUTICA VOOR SLECHTZIENDE PERSONEN.
Een computer gebruiken, op het internet surfen, e-mails versturen
en ontvangen ... het zijn allemaal alledaagse dingen geworden. Er
zijn echter nog mensen die niet weten hoe ze een computer moeten gebruiken, om uiteenlopende redenen. Die digitale kloof leidt al gauw tot isolement, en zelfs sociale uitsluiting. Voor blinde en slechtziende personen, die al meer geïsoleerd zijn door hun handicap, is het nog belangrijker om mee te kunnen met de informatica en zo nieuwe communicatiemogelijkheden te leren kennen. 

Er bestaan heel wat opleidingen in de informatica voor
volwassenen die wel zien, maar die zijn niet aangepast aan personen met een visuele beperking. “Een aantal jaren geleden zijn we gestart met cursussen dactylo voor personen met een visuele beperking,” aldus Laetitia Huet, begeleidster bij de Brailleliga, “en we beseften al snel dat deze mensen meer nodig hebben dan enkel dactylo. Vaak hadden ze wel een computer thuis, maar wisten ze niet hoe hem te gebruiken. Daarom
opperden we het idee om een basisopleiding informatica in te voeren voor de leden van de Brailleliga die willen beginnen met bureautica.” Dankzij de steun van de Nationale Loterij en het
Fonds Jacqueline H., werd een cursus bureautica samengesteld en bij wijze van experiment aan enkele slechtziende personen
voorgelegd. Na evaluatie van die proefperiode worden de cursussen uitgebreid naar andere geïnteresseerden met een visuele beperking. 

Welke opleiding en voor wie?
Het opleidingsprogramma behandelt de basis van de bureautica:
– Wat is een pc?
– Wat is het sturingsprogramma Windows?
– Een tekst typen en op de harde schijf opslaan.
– E-mails leren opstellen en versturen.
– Op het internet surfen.

Voor wie is de opleiding en wat zijn de toelatingsvoorwaarden? “De opleiding is bestemd voor volwassenen van 18 tot 99 jaar die lid zijn van de Brailleliga,” aldus Laetitia Huet. “Momenteel is de cursus opgesteld voor slechtziende personen. Er zijn twee vereisten om aan de opleiding te kunnen deelnemen: een basiskennis dactylo, met kennis van de toetsen inbegrepen, en thuis een pc hebben die over de nodige aanpassingen voor slechtziende personen beschikt. Het is immers belangrijk dat cursisten thuis kunnen oefenen, om de lessen niet te vergeten.” De Brailleliga houdt zich echter niet bezig met de installatie of configuratie van de pc’s van de cursisten. 

Bovendien gaat het om een opleiding voor privégebruik. Mensen die graag een opleiding bureautica voor professionele doeleinden willen volgen, worden doorverwezen naar de Gespecialiseerde opleidings-,  begeleidingsen bemiddelingsdienst van de Brailleliga, waar ze een intensievere opleiding met betrekking tot hun professionele ambitie kunnen krijgen. 

Die mensen moeten wel eerst een test afleggen om er zeker van te zijn dat ze al over de nodige basisvaardigheden beschikken en de opleiding aan de situatie van een bepaalde persoon kan worden aangepast. De lesgever informeert zich over het type visuele beperking van de persoon, of die persoon thuis een pc heeft, en wat diens kennis van dactylo is (bijvoorbeeld ook wat de grootte van de karakters moet zijn). Welk soort klavier gebruikt de cursist (AZERTY of QWERTY)? Kan de cursist ‘blind typen’ of kijkt hij/zij naar het klavier? Gebruikt de cursist de muis of de sneltoetsen? 


9 modules.
De cursussen worden in groepen van 3 personen gegeven en gaan door op de Brusselse zetel van de Brailleliga. Daarvoor
werd een lokaal ingericht met aangepaste pc’s met Windows 7 en vergrotingssoftware, met een spraakherkenningssysteem (ZoomText Reader) en een reeks regelbare contrasten en kleurenschema’s, al naargelang de slechtziendheid per persoon. De persoonlijke computer van de persoon die aan de cursus
wil deelnemen, moet niet noodzakelijk uitgerust zijn met ZoomText. Als hij/zij over ander vergrotingssoftware
(bijvoorbeeld Super Nova) beschikt, kan de leerkracht een document met de overeenstemmende sneltoetsen voorzien.

De opleiding bestaat uit 9 modules van ongeveer 2 uur, gaande van uitleg over wat een pc is, hoe de computer moet worden aan- en uitgezet, over het aanmaken van favorieten en uitleg over de werkpost, de iconen, Windows verkenner, het aanmaken van mappen en bestanden, tekstverwerking, afdrukken, mailbox,
internet en zoekmachines, tot het instellen van een inbox en het versturen en ontvangen van e-mails. “In alle modules geven we de voorkeur aan het gebruik van sneltoetsen in plaats van de muis,”aldus Laetitia Huet. “Wanneer men een visuele beperking heeft, is het beter om de muis niet te gebruiken omdat de cursor moeilijk te zien is op het scherm. Sneltoetsen zijn efficiënter en sneller.” Voor elke module ontvangen de cursisten een syllabus in normale karaktergrootte (font 12 voor de videoloep) of in grote karakters (font 72 of 120, aangezien niet elke persoon over een videoloep voor de pc beschikt). Elke module eindigt met praktische oefeningen om thuis te doen. 

Mensen die zich voor de opleiding bureautica willen inschrijven of meer informatie wensen, kunnen contact opnemen met Marie-Jeanne Nachtergaele op het nummer 02/533.32.11.

Getuigenissen
Emilio: “Ik heb 3 volwassen kinderen. De jongste is 20 jaar en woont nog bij ons. Ik wilde de cursus bureautica volgen om zelfstandig te kunnen zijn zodra mijn dochter alleen gaat wonen. Ik had eerder al dactylo gevolgd, dus kende ik de basis al een beetje en dat heeft me wel geholpen, want sommige lessen bevatten echt wel veel informatie op korte tijd ... Wij waren zowat de proefkonijnen voor deze opleiding en voor de volgende wil ik aanraden om het programma toch wat te verlichten. Over het algemeen was de opleiding wel erg nuttig voor mij. Sindsdien surf ik bijna elke dag op het internet: ik volg de actualiteit, ik zoek dingen op Google, ik stuur e-mails, enz.” 

Catherine: “Ik had nog nooit een computer gebruikt, want door mijn slechtziendheid kan ik de letters op het toetsenbord niet lezen of de cursor van de muis op het scherm niet zien. Toen ik nog werkte, had ik al verschillende keren geprobeerd om een cursus informatica voor ‘ziende’ mensen te volgen, maar dat was gewoon onmogelijk. Ik kon niet mee en hield iedereen op. Mijn
man had wel ZoomText op onze thuiscomputer geïnstalleerd, maar omdat ik niets van informatica kende, slaagde ik er niet in om het programma te gebruiken. Ik werd gek bij elke poging! Ik heb altijd gezegd dat ik me tijdens mijn pensioen op mijn passie zou storten, en dat is schrijven. Daarom wilde ik starten met een cursus informatica, en meer bepaald met Word. Bij de Brailleliga hebben ze me aangeraden om eerst dactylo te leren, zodat ik ‘blind’ kan typen met 10 vingers. Dus heb ik dat gedaan en ik vond het erg leuk. Toen de Brailleliga met een proefcursus bureautica startte, was ik meteen van de partij en nu ben ik erg blij dat ik die ervaring mocht meemaken. Dankzij de opleiding begrijp ik nu eindelijk hoe een computer werkt. Ik ben niet meer  afhankelijk van mijn man. Ik kan de computer aanzetten, teksten terugvinden, ze opslaan, een document scannen, informatie zoeken op het internet, een hoofdstuk van het boek dat ik aan het schrijven ben naar mijn collega’s van de workshop ‘schrijven’ opsturen, enz. Bovendien kan ik nu eindelijk werken met ZoomText, wat me heel veel helpt. Een van de belangrijkste
dingen die ik tijdens de opleiding heb ontdekt, zijn de sneltoetsen. Ze zijn veel gemakkelijker dan de muis, dus werk ik enkel nog daarmee.”
 
VISUELE GEZONDHEID: AMBLYOPIE OF ‘LUI OOG’.
Amblyopie, ook wel ‘lui oog’ genoemd, komt voor in de eerste levensjaren. De ziekte wordt gekenmerkt door een verzwakt of wazig gezichtsvermogen van één oog, dat nochtans fysiek in
orde is. Het probleem situeert zich in de verbinding tussen de hersenen en de ogen. In ontwikkelde landen lijdt ongeveer 3,5 % van de bevolking aan amblyopie, in ons land zijn dat om en bij de 380.000 personen1. In 2010 werden in België 129.173 kinderen geboren, met naar schatting dus meer dan 4.500 nieuwe gevallen van amblyopie. Duizenden kinderen worden dus getroffen door deze visuele aandoening, die bijna altijd omkeerbaar is, op
voorwaarde dat ze op tijd behandeld wordt. 

Om amblyopie goed te begrijpen, is het belangrijk te weten hoe het gezichtsvermogen van een pasgeborene zich ontwikkelt. Bij de geboorte is het visueel systeem nog onderontwikkeld. Het binoculaire zicht, waardoor we alles in reliëf kunnen zien, ontwikkelt zich geleidelijk tijdens de kindertijd. Om een normaal gezichtsvermogen te ontwikkelen, moet een kind leren zien, zoals het ook leert praten en lopen. Om op een correcte manier stereoscopische beelden te vormen, moeten de hersenen leren om de door elk oog overgebrachte informatie te coördineren, wat een zekere symmetrie tussen 1 Op basis van de bevolkingscijfers van de site Belgium.be. beide ogen vereist. Als één oog een probleem heeft waardoor het minder efficiënt werkt, wordt de vorming van het gezichtsvermogen belemmerd. In dat geval compenseren de hersenen het verschil in gezichtsscherpte tussen
beide ogen door het best werkende oog te ‘bevoordelen’. Op die manier kweekt een kind de gewoonte om enkel met zijn goed oog te kijken. Het minder goede oog wordt ‘lui’ en zelfs als het in staat is om beelden naar de hersenen te sturen, zullen die van slechte kwaliteit zijn. Dat is amblyopie. Meestal treft de aandoening slechts één oog, maar ze kan ook beide ogen treffen. De amplitude ervan varieert sterk: de gezichtsscherpte van een
amblyoop oog kan minder dan 1/20 bedragen bij ernstige gevallen tot 8/10 bij lichte gevallen van amblyopie.

Oorzaken.
Er zijn diverse aandoeningen die leiden tot amblyopie:

1. In 65% van de gevallen is amblyopie te wijten aan refractie- of
brekingsafwijkingen van het oog: bijziendheid, verziendheid,
astigmatisme, anisometropie (groot correctieverschil tussen beide ogen waardoor het slechtste oog lui wordt, zie fig. 1).

2. Strabisme (scheelzien) is verantwoordelijk voor ongeveer 35 tot 40 % van de gevallen van amblyopie (zie fig. 2).

3. Anomalieën in de helderheid van het oog: om te garanderen dat het licht in het oog kan doordringen en het netvlies kan bereiken, moeten de structuren waar het door moet helder zijn. Wanneer een hangend ooglid of cataract het licht gedeeltelijk of volledig verhindert om het netvlies te bereiken, ontwikkelt het gezichtsvermogen zich niet goed. Nystagmus (fig. 3) kan ook leiden tot amblyopie door de constante beweging van de beelden. Die oorzaken zijn slechts voor een klein percentage van de amblyopiegevallen verantwoordelijk.

In het door figuur 1 (Anisohypermetropie) geïllustreerde voorbeeld is het rechteroog meer verziend dan het linkeroog, waardoor het beeld niet gefocust is en de patiënt de omtrek van het huis met beide ogen troebel ziet. De hersenen beslissen dus om enkel
het zuivere beeld van het linkeroog te behouden en de activiteit van het rechteroog te verminderen, waardoor amblyopie wordt opgewekt.

In geval van scheelzien, zoals in figuur 2 (Strabisme (scheelzien) met verwarring en diplopie (dubbelzien)), wordt het beeld van het huis, dat bekeken wordt door het niet-schele linkeroog, in het midden van het netvlies (macula) geprojecteerd. Hetzelfde beeld dat door het schele rechteroog wordt waargenomen, wordt geprojecteerd in een zone van het netvlies die niet met de macula overeenstemt, wat ervoor zorgt dat de patiënt het beeld dubbel ziet (de persoon ziet twee huizen en twee bomen). Bij die dubbele
waarneming komt nog de verwarring door de simultane waarneming van twee verschillende beelden op het netvlies van elk oog (de boom wordt geprojecteerd op de macula van het rechteroog en het huis op de macula van het linkeroog. Het lijkt dus of ze op elkaar liggen). 

Om het dubbelzien en de verwarring van de beelden te vermijden, wordt de informatie die van het schele oog afkomstig is, bewust ‘op een laag pitje gezet’ door de hersenen. In het geval van figuur 2, waar de proefpersoon het huis met zijn linkeroog ziet, betekent dit dat het beeld van de boom en het tweede, minder scherpe beeld van het huis weggelaten wordt door de hersenen, om ervoor te zorgen dat de persoon het belangrijkste voorwerp -
het huis - scherp ziet. 

Figuur 3. Nystagmus, oorzaak van amblyopie: de patiënt ziet een beeld met een wazige omtrek doordat de ogen onophoudelijk heen en weer bewegen. 


Preventie.
Wat het gezichtsvermogen betreft, is het aanpassingsvermogen van de hersenen optimaal vanaf de geboorte tot de leeftijd van 2 tot 3 jaar, met een piek tussen 1 jaar en 18 maanden. Daarna vermindert dat aanpassingsvermogen tot het kind ongeveer 6-7 jaar wordt. Rond de leeftijd van 10-12 jaar is het vrijwel  onbestaand.

Ongeveer op 12-jarige leeftijd neemt het visuele systeem zijn definitieve vorm aan en zijn de hersenen niet meer ‘soepel’ genoeg om de situatie te corrigeren. Als iemand op die leeftijd amblyopie heeft, wordt de ziekte beschouwd als permanent en kan ze niet meer efficiënt behandeld worden. 

Het is niet altijd gemakkelijk om amblyopie op te sporen, omdat veel kinderen met een lui oog een normaal gezichtsvermogen lijken te hebben, aangezien ze alles met hun ‘sterk’ oog compenseren. Zowel de huisarts als de ouders zelf spelen een belangrijke rol in de opmerking van bepaalde typische symptomen, zoals scheelzien bij vermoeidheid. In tegenstelling tot wat mensen denken, loensen niet alle baby’s bij de geboorte en elke vorm van aanhoudend scheelzien bij de zuigeling vereist een consultatie bij de oogarts. Voorafgaande gevallen in de familie (scheelzien, amblyopie ...), in het bijzonder bij de ouders en broers of zussen, zijn eveneens een aanzet om de ogen vanaf 1-jarige leeftijd te laten onderzoeken.

Behandeling.
Wanneer amblyopie wordt vastgesteld, moet de dokter onderzoeken wat de oorzaak is om de anomalie te herstellen en vervolgens het getroffen oog ‘opnieuw op te voeden’. Als de oorzaak van optische aard is, moet de dokter de aandoening behandelen door een corrigerende bril voor te schrijven. Cataract moet geopereerd worden. Scheelzien kan gecorrigeerd worden door een chirurgische ingreep als het zeer ernstig is en als de amblyopie daardoor goed verholpen wordt. De meest gebruikte techniek om een oog ‘opnieuw op te voeden’, is het gezonde oog bedekken, zodat het luie oog gedwongen wordt om te werken. Die afdekking moet echter goed opgevolgd worden, om te vermijden dat ook het gezonde oog ‘lui’ wordt naarmate de gezichtsscherpte
van het andere oog zich herstelt. Het is ook mogelijk om het goede oog te behandelen met druppels die het gezichtsvermogen van dichtbij vertroebelen, zodat het slechte oog aan het werk moet. 

Bij jonge kinderen is een dergelijke ‘heropvoeding’ niet gemakkelijk, maar het is van kapitaal belang dat de behandeling minutieus gevolgd wordt, ook al kan ze lang duren. Zelfs in geval van een goed resultaat is het aan te raden om het kind minstens tot 10-jarige leeftijd te behandelen en medisch op te volgen om een terugval te vermijden. 

Naast de conventionele behandelingen worden soms ook alternatieve behandelingsmethoden voorgesteld (gebruik van een prismabril, rode glazen, behandeling met medicijnen of het kind zelfs videogames laten spelen om het luie oog te stimuleren). Die methodes zijn echter niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd en worden bijgevolg niet meer aangeraden.

Amblyopie bij volwassenen.
Volgens de Amblyopia Foundation of America is deze aandoening
verantwoordelijk voor meer gevallen van slechtziendheid en het verlies van het gezichtsvermogen bij volwassenen jonger dan 45 jaar dan alle andere oorzaken bij elkaar. Wat te doen als de aandoening niet met succes opgespoord of behandeld werd tijdens de kindertijd? 

Momenteel bestaat er helaas geen behandeling voor functionele amblyopie op volwassen leeftijd. Technieken om het gezichtsvermogen van volwassen amblyopen te verbeteren, zouden bemoedigende resultaten opgeleverd hebben, maar net als in elke situatie van deze aard moeten we voorzichtig blijven, zeker wat betreft mirakelmethodes waarover we wel eens horen, meer bepaald op het internet. Zulke behandelingen die niet door de wetenschap erkend zijn, kunnen een reëel gevaar vormen voor de gezondheid van patiënten.

De grote vrees van volwassen amblyopen is dat ze hun goede oog verliezen, en uiteindelijk blind worden. Daarom moet een persoon met een lui oog blijven zorg dragen voor zijn ogen en in het bijzonder zijn goede oog. Hij moet zich regelmatig en heel zijn leven lang door een oogarts laten onderzoeken. Bij een risicovolle handeling of activiteit (darts, boogschieten, squash, een fles
champagne openen ...) draagt men best een sterke veiligheidsbril om het goede oog te beschermen.

Met dank aan professor Monique Cordonnier, hoofd van de dienst oogheelkunde in het universitair ziekenhuis Erasmus in Brussel, voor haar hulp bij de redactie van dit artikel.

BRAILLEDAY: MET Z’N ALLEN
NAAR DE BOERDERIJ!
Op 3 mei nodigde de Brailleliga 143 kinderen met een visuele handicap uit op de boerderij Nos Pilifs om de handen uit de mouwen te steken als echte landbouwers!

Blinde en slechtziende kinderen uit heel België beleefden een fantastische ervaring op het ritme van de boerderij. Ze mochten geitjes voederen en aaien, Noisette de koe voederen en van haar melk zelf boter maken, de handen uit de mouwen steken in de moestuin, enz. Het was een echt zintuiglijk avontuur, speciaal aangepast aan hun visuele handicap. 

“In de geurentuin heb ik bieslook geproefd. Ik heb ook curry geroken, en dat deed me denken aan een gerecht dat mijn tante ooit met Kerstmis heeft gemaakt. Ik heb ook citroengras geplukt ... dat ruikt echt lekker … en munt. Daar hebben we thee van gemaakt”, aldus de 12-jarige Noémie.

De 7-jarige Alison vond het erg leuk om de dieren te voederen: “Hooi geven aan de kleine en grote schapen is echt leuk! Ik heb het direct in hun mond gestopt. Ze waren niet bang en ik ook
niet. Het grote schaap kwam altijd heel dicht bij mij staan.”
“De geit stootte met haar hoorns tegen het schaap omdat ze ook
hooi wilde”, voegt de 6-jarige Petro daar nog aan toe.

De Brailleliga organiseert de Brailleday elk jaar om kinderen met een visuele beperking van 6 tot 12 jaar uit het buitengewoon onderwijs de kans te geven om uitzonderlijke momenten te beleven. Bovendien wil de organisatie met die dag hun fantasie stimuleren en hun nieuwsgierigheid opwekken, hen in contact brengen met andere kinderen met visuele problemen, en hen voor één dag weghalen uit de routine van de school. 

De Brailleliga bedankt de firma JBC, die de kinderen ter gelegenheid van deze Brailleday gratis speelgoed heeft aangeboden.

AFSPRAAK IN UW STREEK.
De Brailleliga is het hele jaar door aanwezig op tal van evenementen met een diversiteit aan thema’s: vrije tijd, zelfstandigheid, handicap, werk, gezondheid, ...

Doel: het publiek informeren over de diverse gratis diensten waarvan personen met een visuele beperking gebruik kunnen maken, alsook het sensibiliseren van bezoekers door middel van zintuiglijke activiteiten.

WE WAREN ERBIJ!
21-22 april, Kortrijk. De Pasenfoor vormde een ideaal moment om gezinnen te sensibiliseren omtrent de visuele handicap. Op de stand van de Brailleliga konden ouders en kinderen geblinddoekt experimenteren met grimeerstiften. 

26 april, De Panne. De Brailleliga was met een stand aanwezig tijdens Dranouter-Bad, een muziekfestival gericht naar personen met een handicap. Concerten, straattheater en aangepaste
workshops stonden die dag op het programma.

26 tot 28 april, Luik. Blinde of slechtziende personen die op zoek zijn naar werk, die hun job willen behouden of zich wensen te heroriënteren konden tijdens de beurs «Autonomies» een
jobcoach van de Brailleliga consulteren.

17 mei, Ath. In het kader van het festival «Sortilèges, Rue & Vous», stelde de Brailleliga aan de voorbijgangers voor om hun kinderen geblinddoekt te grimeren in een kat, een clown of een
vlinder. Een zintuiglijke en verrassende ervaring.

27 mei, Brussel. 415 renners stonden aan de startlijn van de 20km door Brussel en zowel zienden als nietzienden gingen onder de kleuren van de Brailleliga deze sportieve uitdaging
aan. Al lopend steunden zij onze vereniging. Onze ploeg werd 16de gerangschikt op een totaal van 410 ploegen, een super prestatie! En binnen de top 10 van onze ploeg, behaalden
maar liefst 2 slechtzienden de eindmeet binnen een tijd van 1u30: bravo! Wij bedanken eveneens de bedrijven die voor ons gelopen hebben: Novartis, Bank Degroof, Domestic-Services, Lbi, Dun&Bradstreet, KPN, Adecco en drukkerij Hayez. Ook bedankt aan Energy Assistance die het logo van de Brailleliga op haar loopshirts liet drukken! 

Juni, Kust en Ardennen. De senioren werden gesensibiliseerd en
geinformeerd over Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie. Een informatieve brochure en tips ter preventie van LMD werden verspreid op de dijk van Oostende, De Haan, Knokke, Blankenberge en Nieuwpoort, alsook op markten en festivals in Durbuy, La Roche en Spa.

WE ZULLEN ER ZIJN!
15 tot 22 juli, Gent. Tijdens de Gentse Feesten zullen ludieke inleefsessies en activiteiten worden georganiseerd voor kinderen in het Zuidpark. Ideaal voor een leerrijke en originele gezinsuitstap!

27 tot 30 juli, Libramont. Kom ons bezoeken op de ‘Foire de Libramont’ waar animaties voor groot en klein u opwachten.
Augustus, Antwerpen. Tijdens het culinaire evenement Antwerpen 
Proeft’ kan u een spannend kookduel meemaken tussen een gerenomeerde chefkok die geblinddoekt achter de kookpotten zal staan, en een blind persoon!

11 augustus, Hasselt. Bezoek ons op de festivalweide van Kiewit tijdens hét muziekfestival van het jaar gericht naar senioren: Rimpelrock!

31 augustus en 1 september. Afspraak in de Abdij van Aulne, voor het festival ‘Scène sur Sambre’.

1 septembre, Leuven. Graag ontmoeten wij u op de Jaarbeurs tijdens de dag voor 55-plussers.
September, Gent. Mis het kookduel niet tussen een blind persoon en een geblinddoekte chefkok tijdens Accenta.

VERDRIET.
De familie Van De Perre - De Roeck moest afscheid nemen van hun tante, een zuster, die hen een erfenis naliet. Aangezien zij geen richtlijnen had gegeven in haar testament en omdat de familie de Brailleliga kende via een blind familielid, opperden meneer en mevrouw Van De Perre - De Roeck het idee om het geërfde geld aan twee verenigingen te schenken, één daarvan de
Brailleliga. Wij willen hen daarvoor hartelijk bedanken. Dankzij hun gulle gebaar kunnen we immers de activiteiten voor blinde personen in onze lokale vestiging in Gent financieren.

In april overleed mevrouw Georgette Godfroid. Eén van haar laatste wensen was om alle bloemen en kransen bij haar begrafenis te vervangen door een gift aan de Brailleliga. Wij willen dan ook iedereen bedanken die haar op die manier hulde heeft gebracht. Hun giften zullen besteed worden aan de opname
van een boek dat daarna aan onze Bibliotheek zal toegevoegd worden. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

DANKBETUIGINGEN.
Enkele maanden geleden vestigde architectenbureau ROom 07 zich in nieuwe kantoren in Lubbeek-Linden. Voor de officiële opening hadden de verantwoordelijken aan hun gasten gevraagd om geen fles of boeket mee te brengen, maar eerder een schenking aan de Brailleliga te doen. Heel wat genodigden namen die boodschap ter harte en voegden de daad bij het woord. De giften die we van hen ontvingen, zullen besteed worden aan de inrichting van onze nieuwe lokale vestiging in Leuven, die in september de deuren opent. Duizendmaal dank aan ROom 07.

Zoals elke zomer nodigt de Brailleliga een groep blinde en slechtziende kinderen enkele dagen uit aan zee voor een vakantiestage. Op het programma staan heel wat workshops en leuke activiteiten. Eén daarvan is een uitstap naar het Boudewijnpark, dat ons liet weten dat de toegang voor de kinderen en hun begeleiders gratis is. Bedankt Boudewijnpark!

Uw giften, een gewaardeerde aanmoediging.
Meer dan 65 % van de financiële middelen van de Brailleliga zijn afkomstig van gulle schenkers. Een noodzakelijke steun die ervoor zorgt dat we tal van diensten gratis kunnen aanbieden aan personen met een visuele handicap. Klein of groot: elk gebaar is een aanmoediging. 

U kan een gift doen via overschrijving op het IBAN - rekeningnummer: BE11 0000 0000 4848 - BIC : BPOTBEB1 van de Brailleliga vzw, met vermelding « Gift » of met een andere vermelding indien u wenst dat uw gift voor een specifieke activiteit gebruikt wordt. Zo kan u bijvoorbeeld met een gift van 16 tot 40 euro een gezelschapsspel toegankelijk maken voor blinde kinderen, met 100 euro kan u een harnas voor een geleidehond financieren, met 230 euro kunnen we een uitstap organiseren voor blinde personen, met 915 euro kan een brailleschrijfmachine
gefinancierd worden, enz. 

Voor een gift via een doorlopende opdracht geeft u uw bank de opdracht om maandelijks het bedrag van uw keuze te storten ten voordele van de Brailleliga. Dankzij deze vorm van steun kunnen wij onze acties optimaal plannen en financieren. Voor een gift bij speciale gebeurtenissen nodigt u uw naasten uit om hun sympathie te betuigen naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis (huwelijk, verjaardag, pensioen, overlijden, …) door een gift te doen aan de Brailleliga. 

Het is ook mogelijk om op een veilige manier een online gift te doen via onze website www.braille.be" www.braille.be 

Voor elke gift vanaf 40 euro per jaar krijgt u een fiscaal attest, waardoor u het bedrag kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen.
Bedankt!
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NIEUWS VAN DE INFORMATIEDIENST
VOOR TECHNISCHE AANPASSINGEN.

BrailleTech 2012: een niet te missen afspraak!
Noteer het alvast in uw agenda! Van donderdag 18 tot en
met zaterdag 20 oktober 2012 zal de hulpmiddelenbeurs
BrailleTech plaatsvinden. Zoals de voorbije jaren zal deze
doorgaan in de lokalen van de hoofdzetel van de Brailleliga,
Engelandstraat 57 te 1060 Brussel (Sint-Gillis), van 10u tot
16u30. U bent van harte uitgenodigd! 

Op de beurs kan u kennismaken met een uitgebreid gamma van technische hulpmiddelen voor personen met een visuele beperking (beeldschermloepen, brailleleesregels,  spraakweergavesystemen, vergrotingssoftware, aangepaste
telefoons en GSM’s, Daisyspelers en systemen om toegang
te krijgen tot het Internet, ...) en vooral nieuwe producten
ontdekken en uitproberen.

Na het succes van de editie 2011 zullen ook dit jaar de
optische hulpmiddelen en de hulpmiddelen om het dagelijkse
leven te vereenvoudigen een volwaardige plaats krijgen op de
BrailleTech 2012. Er zullen ook workshops voor professionals
georganiseerd worden en infosessies die open staan voor
elke bezoeker van de beurs.

BrailleTech is de gelegenheid bij uitstek om al deze
hulpmiddelen te vergelijken en te testen. U krijgt er
daarenboven het gratis professionele advies van de Brailleliga
bovenop.

Uiteraard is iedereen met een visuele beperking van harte welkom op de beurs. Vrienden, kennissen, familie en/of collega’s zullen ook vriendelijk onthaald worden evenals leerkrachten,  begeleiders, werkgevers, overheidsmedewerkers, artsen en andere professionele hulpverleners. De beurs is toegankelijk voor personen met een handicap en kan bovendien gemakkelijk bereikt worden met het openbaar vervoer. Toegang en deelname aan de
workshops en infosessies zijn gratis. 

Een gedetailleerd programma van de beurs zal u voorgesteld worden in september, in het volgende nummer van de Witte Stok en op de website van de Brailleliga (www.braille.be" www.braille.be). Wenst u uw steentje bij te dragen om BrailleTech 2012 bij zoveel mogelijk mensen kenbaar te maken? Plaats dan de affiche die u vindt op de achterzijde van dit nummer van de Witte Stok op een zichtbare plaats. 

Alvast bedankt!

NIEUWS VAN DE SOCIALE DIENST.

Nieuwe parkeerkaarten.

Sinds maart 2012 is het aanvragen van een parkeerkaart
eenvoudiger. U zal de kaart sneller toegestuurd krijgen en
de nieuwe kaart is beter tegen misbruik beveiligd. Waarom?

Eenvoudigere aanvraag.
Vroeger kreeg de persoon die een parkeerkaart aanvroeg een
aanvraagformulier dat hij/zij dan moest terugsturen voorzien
van een identiteitsfoto en een handtekening. Vanaf 23 maart
2012, als u een parkeerkaart aanvraagt en als u daar recht
op hebt:
• zal u dit aanvraagformulier niet meer ontvangen;
• moet u geen identiteitsfoto meer opsturen (in principe krijgt
de FOD Sociale Zekerheid die via het Rijksregister, als dat
niet mogelijk is, vragen ze u om er één op te sturen);
• moet u uw kaart alleen nog ondertekenen als u ze ontvangt.
Daar is een speciaal vakje voor voorzien (u moet dus vooraf
geen enkel formulier meer ondertekenen).

Belangrijk! Als u de parkeerkaart aangevraagd hebt en uw
handicap, naar aanleiding van uw aanvraag, door de FOD
Sociale Zekerheid geëvalueerd werd, dan zal u een algemeen
attest ontvangen maar niet het aanvraagformulier. U moet
zich echter niet ongerust maken: dat is volkomen normaal.
Als u recht hebt op de kaart, zal u ze automatisch ontvangen.

Snellere levering.
De FOD Sociale Zekerheid gaat eerst na of u wel recht hebt
op de parkeerkaart. Als na deze verificatie vaststaat dat u recht hebt, zal het nog ongeveer drie weken duren vooraleer u ze thuis zal ontvangen. De leveringstermijn hangt af van volgende factoren:

	Als u al officieel erkend bent:

- als persoon met een handicap door de FOD Sociale Zekerheid kunnen zij onmiddellijk nagaan of u recht hebt op de parkeerkaart;
- als oorlogsslachtoffer gaat de FOD Sociale Zekerheid zelf na of u recht hebt op de parkeerkaart. U moet dan wel op de verklaring aanduiden dat u officieel erkend bent door een andere instantie. Op de verklaring is daar een vakje voor voorzien. U moet het bewijs echter niet opsturen;
- als invalide of als persoon met een handicap door een andere instantie (bijvoorbeeld het Fonds voor Arbeidsongevallen, ...) zal u eerst het bewijs dat u al erkend bent, moeten opsturen naar de FOD Sociale Zekerheid opdat zij kunnen nagaan of u recht hebt op de parkeerkaart.

	Als u nog niet officieel erkend bent als persoon met een handicap (hetzij door de FOD Sociale Zekerheid hetzij door een andere instantie) of als u niet meer door de FOD Sociale Zekerheid erkend bent (omdat u een erkenning van bepaalde duur had), zullen zij uw handicap eerst moeten evalueren om na te gaan of u wel recht hebt op de parkeerkaart.


Beter beveiligd tegen misbruik. 
De nieuwe kaarten die afgeleverd worden, zijn beter beveiligd
tegen misbruik:
	dankzij een hologram (een driedimensionale foto, zoals op de identiteitskaart) waardoor ze moeilijker te fotokopiëren zijn;

dankzij een uniek serienummer: als de FOD Sociale Zekerheid een duplicaat moet afleveren omdat de kaart verloren of gestolen is, zullen zij aan het duplicaat een ander serienummer geven; de oude kaart zal dus niet onrechtmatig gebruikt kunnen worden. 

Opgelet! Als de politie vaststelt dat uw kaart onrechtmatig  gebruikt wordt (bijvoorbeeld: iemand gebruikt uw kaart terwijl
u niet in de wagen zit of iemand gebruikt een parkeerkaart  waarvan het serienummer niet meer geldig is), kan ze de kaart
afnemen en naar de FOD Sociale Zekerheid terugsturen. U zal dan 6 maanden zonder parkeerkaart zitten en de kans bestaat dat u een boete zal moeten betalen.

En wat met de kaarten die al voor 23 maart 2012 in gebruik
zijn? De kaarten die voor 23 maart 2012 afgeleverd werden,  blijven geldig tot aan de datum vermeld onder het symbool van de persoon in een rolstoel. De houders van deze kaarten moeten dus geen nieuwe kaart aanvragen.
De tegemoetkomingen aan personen
met een handicap worden geïndexeerd.
De spilindex werd overschreden. Bijgevolg werden de  tegemoetkomingen aan personen met een handicap dus op 1 februari 2012 geïndexeerd.

De inkomensvervangende tegemoetkoming:
- Categorie A: 6.288,02 euro.
- Categorie B: 9.432,03 euro.
- Categorie C: 12.576,04 euro.

De integratietegemoetkoming:
- Categorie I: 1.126,21 euro.
- Categorie II: 3.837,68 euro.
- Categorie III: 6.132,14 euro.
- Categorie IV: 8.933,76 euro.
- Categorie V: 10.134,79 euro.

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden:
- Categorie I: 962,41 euro.
- Categorie II: 3.673,75 euro.
- Categorie III: 4.466,68 euro.
- Categorie IV: 5.259,39 euro.
- Categorie V: 6.460,42 euro.

In februari 2012 werden ook de pensioenen als werknemer
en zelfstandige, en ook de inkomensgarantie voor ouderen
met 2% verhoogd als gevolg van een indexaanpassing.

Het mandaatformulier «Handiweb» wordt niet meer automatisch afgeleverd.
Sinds 13 oktober 2011 krijgt u, als u een aanvraag indient bij de
gemeente (tegemoetkoming, parkeerkaart, algemeen attest),
een aantal documenten waaronder een mandaatformulier
«Handiweb». Dankzij dit mandaatformulier kunt u aan een
andere persoon de toelating geven om uw dossier via
Handiweb te consulteren.

De FOD Sociale Zekerheid heeft het gebruik van dit formulier
geëvalueerd en stelt een aantal zaken vast:
	het formulier zorgt voor verwarring en wordt, in heel wat gevallen, niet goed of niet ingevuld teruggestuurd;

het aantal raadplegingen van Handiweb is niet echt gestegen sinds de invoering van het formulier.

De FOD Sociale Zekerheid heeft daarom beslist om het
mandaatformulier « Handiweb » niet meer automatisch af
te leveren. Als u toch een andere persoon de toelating wil
geven om uw dossier via Handiweb te consulteren, kan u het
mandaatformulier terugvinden op de ontvangstpagina van
Handiweb: www.handiweb.be" www.handiweb.be.

Nieuw formulier « Evaluatie van de handicap ».
Vanaf 8 juni 2012 verandert het «formulier 3 en 4» in het
formulier «Evaluatie van de handicap». 
Niet alleen de naam van het formulier wijzigt, maar ook de
vorm en een gedeelte van de inhoud. Het nieuwe formulier bestaat uit een eerste pagina en drie delen.


De eerste pagina.
Hierop vindt men:
	de persoonsgegevens van de persoon met een handicap (al gedeeltelijk vooringevuld) en een barcode.

Informatie over het formulier: het adres (van de FOD Sociale Zekerheid) waar het formulier naartoe gestuurd dient te worden en wie welk deel moet invullen.


Deel I.
De persoon met een handicap moet dit deel zelf invullen. Hij
mag zich daarbij uiteraard door iemand laten helpen. In dit
deel dient men aan de FOD Sociale Zekerheid:
	persoonlijke informatie te bezorgen (burgerlijke staat, gezinssamenstelling, studies en opleidingen, arbeid, ...).

te verklaren of men al dan niet akkoord gaat dat de evaluerende arts van de FOD Sociale Zekerheid contact opneemt met de behandelende arts.

Deel II.
Dit deel gaat over de zelfredzaamheid van de persoon met
een handicap en moet door de persoon zelf ingevuld worden
(eventueel bijgestaand door iemand uit zijn omgeving). Het
mag ook door de behandelende arts ingevuld worden.

Deel III (medisch geheim).
Dit deel moet door de behandelende arts ingevuld worden.
Deze zal onder andere volgende rubrieken moeten invullen:
	de rubriek «prioritaire afhandeling»: als de patiënt daarvoor in aanmerking komt. Deze rubriek vervangt de tekst over de «procedure op stukken» van het oude formulier. 

de rubrieken «visusstoornissen» en «gehoorstoornissen» voor zover de patiënt daarvoor in aanmerking komt. Als de arts één of beide rubrieken invult, 
- en hij beschikt over een attest van de oogarts en/of oorarts, dan moet hij dit bij het formulier voegen.
- en hij beschikt niet over een attest, dan moet de patiënt dit attest zelf vragen aan zijn oogarts en/of oorarts. De patiënt moet dan dit attest zelf bij het formulier voegen.

Deze twee rubrieken vervangen het oude formulier 5 (getuigschrift van gezichtsonderzoek) en het oude formulier 6 (attest gehooronderzoek) die voortaan dus niet meer bestaan.
De behandelende arts (of de persoon met een handicap
zelf) mag bij deel III ook nog recente en relevante verslagen
van specialisten, een sociaal verslag, een verslag van een
psycholoog, ... voegen.

Ter herhaling: het sociaal tarief voor gas en/of elektriciteit.
Er bestaat een tarief dat voordeliger is dan het gewone tarief: het sociaal tarief. Dit gunstigere, sociale tarief wordt toegekend aan personen of gezinnen die tot één van de volgende categorieën behoren:

1) Eén of meerdere personen op hetzelfde domicilieadres
ontvangen een tegemoetkoming van het OCMW, hetzij:
	een leefloon;

een financiële sociale dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon;
	een voorschot op het gewaarborgd inkomen voor bejaarde personen, een tegemoetkoming voor personen met een handicap, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.


2) Eén of meerdere personen op hetzelfde domicilieadres  ontvangen een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid, hetzij:
	een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 66%;
	een inkomensvervangende tegemoetkoming;

een integratietegemoetkoming;
een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
een tegemoetkoming voor hulp van derden;
	een bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%.

3) Eén of meerdere personen op hetzelfde domicilieadres ontvangen een tegemoetkoming van de Rijksdienst voor
Pensioenen, hetzij:
	een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;

een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
	een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 66% (een bijkomende tegemoetkoming of een tegemoetkoming bijkomende aan het gewaarborgd inkomen volgens de oude wetgeving);
	een tegemoetkoming voor hulp van derden.

4) Een sociale huurder in een appartementsgebouw:
U bent huurder van een appartement in een appartementsgebouw
waarvan de woningen verhuurd worden voor sociale doeleinden door een sociale huisvestigingsmaatschappij. Het sociaal tarief is enkel van toepassing op aardgas.

Dit tarief wordt 2 keer per jaar vastgesteld door de CREG  (Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas) op basis van de laagste commerciële tarieven van de leveranciers van aardgas en elektriciteit. Dit tarief is bij alle energieleveranciers of distributienetbeheerders hetzelfde. Elke leverancier of distributienetbeheerder is verplicht het sociaal tarief toe te kennen aan de rechthebbenden. Personen die recht hebben op het sociaal tarief moeten geen huur betalen voor hun elektriciteits- of gasmeter. Vanaf 2010 wordt het sociaal tarief automatisch toegekend aan de personen die tot bovenvermelde categorieën behoren. Er moet dus geen papieren attest geleverd worden.  Indien u meer informatie wenst over dit tarief, neem dan gerust contact op met onze Sociale dienst of het Contact Center van de FOD Economie via het nummer 0800 120 33 of per e-mail: info.eco@economie.fgov.be.

Sociale dienst: regiopunt Geel.
In het vorige nummer vernoemden wij het regiopunt te Geel. Er is echter een foutje geslopen in de berichtgeving. Hieronder vindt u de correcte informatie: 
Anja Van Damme is de maatschappelijk assistente die vanuit
Geel zal werken. 
Zij is bereikbaar op woensdag en vrijdag, tussen 9 en 12 uur, op het nummer 0476 96 89 11 of per email:  anja.vandamme@braille.be.

NIEUWS VAN DE DIENST  VRIJETIJDSBESTEDINGEN.

Activiteiten september 2012.

Gent:
Donderdag 27/09/2012: Culturele namiddag Gent: Alex en Rudi «Muzikale reis door de tijd». Met hun muzikale reis door de tijd brengen Alex en Rudi nummers van lang geleden tot vandaag. Gebracht met de nodige dosis humor, dans en interactie met het publiek. Zij brengen nummers van volgende artiesten: Will Tura, Willy Sommers, Paul Severs, Roy Orbison, Eddy Wally, Frans Bauer, Elvis Presley en tal van andere artiesten.

Hasselt:
Vrijdag 28/09/2012: Culturele namiddag Hasselt: Optreden van Arto Mundo. 

Het wordt een exotische namiddag met «Arto Mundo». Muziek afkomstig van onze zuiderse buren zoals Afrika, Latijns-Amerika, Cuba met zwoele ritmes die de heupen laten swingen!

