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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 zo nodig 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 blinde en slechtziende personen.
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EDITORIAAL.
Blinde en slechtziende personen alle kansen geven om werk te vinden, is een van de doelstellingen van de Brailleliga. Noch de economische crisis, noch de werkloosheidscijfers kunnen ons weerhouden van de ambitie om personen met een visuele beperking een plaats op de arbeidsmarkt te bezorgen. Het is uiteraard niet altijd mogelijk en het vergt veel inspanning, oefening en geduld, maar we zijn vastberaden om ons doel te bereiken. U leest er alles over in ons dossier over opleiding en beroepsintegratie.
Elk jaar stijgt het aantal diabetici in onze samenleving. De meesten onder ons denken bij diabetes meteen aan een teveel aan suiker en aan dieten. De ziekte heeft in werkelijkheid verschillende gevolgen die zelfs tot invaliditeit kunnen leiden, waaronder problemen met het zicht. Daarom hebben we het in onze rubriek ‘ooggezondheid’ over diabetes.
Mijnheer Bareel en mevrouw Pringier, twee van de steunpilaren van de Brailleliga, vertellen tactvol en met professionalisme over hun delicate taak om personen te begeleiden die een legaat of schenking overwegen ten voordele van personen met een visuele handicap.
In 2014 wil de Brailleliga haar steun aan de organisatie van culturele en vrijetijdsactiviteiten verder uitbreiden in alle regio’s van het land. Animaties, lezingen, bezoeken, theatervoorstellingen, ... voor blinde en slechtziende personen vereisen deze activiteiten aanpassingen, een gepaste omkadering, oplossingen voor verplaatsingen, enz. Nu met de eindejaarsperiode opnieuw heel wat wensen en geschenken worden uitgewisseld, willen wij u vragen ook dit project te steunen.
We wensen iedereen alvast een prettig eindejaar! Dat zij die deze periode alleen moeten doorbrengen, weten dat wij aan hen denken.

OPLEIDING EN TEWERKSTELLING IN DE SCHIJNWERPERS!

Net zoals iedereen willen blinde en slechtziende personen studeren, vaardigheden verwerven, op eigen benen staan, een job vinden, ... Vandaag is het voor niemand gemakkelijk om een plaatsje te verwerven op de arbeidsmarkt. Wanneer men dan ook nog eens een visuele handicap heeft, lijken de obstakels nog groter te zijn en steken er vooral veel vooroordelen de kop op ... Wij hadden een ontmoeting met Bart Verdickt, de verantwoordelijke voor de Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB) van de Brailleliga.
De GOB heeft als voornaamste doel personen met een arbeidshandicap te begeleiden naar een tewerkstelling in het normale economische circuit. Wat is het profiel van de personen die hiervoor terecht komen bij het GOB?
B. Verdickt: Dat is heel ruim eigenlijk. Dat gaat dan om jonge, enthousiaste mensen die heel graag aan de slag willen gaan maar niet weten hoe ze het solliciteren moeten aanpakken of die bepaalde vaardigheden missen om meteen op de arbeidsmarkt inzetbaar te zijn. Het zijn echter ook mensen die al een job hebben maar die een carrieresprong maken en daardoor andere taken toevertrouwd krijgen en daarbij begeleiding nodig hebben of personen die door een evolutie van hun visuele beperking hun taken niet meer kunnen uitvoeren en daardoor nood hebben aan opleiding en/of begeleiding.	

Kan iedere persoon met een visuele beperking die dat wenst terecht bij de GOB? Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?
BV: Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet zijn. In de eerste plaats moet er bij de persoon een indicatie van een arbeidshandicap zijn. Voor personen die in het verleden onderwijs gevolgd hebben in een school voor buitengewoon onderwijs is er wat dat betreft geen probleem. Die indicatie kan echter ook bewezen worden via het dossier van de persoon bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De oogarts kan tevens een attest afleveren. Een Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst (GA) kan dit bewijs ook aanleveren.

In samenspraak met VDAB/GTB (gespecialiseerde trajectsbepalings- en begeleidingsdienst) kunnen deze personen dan bij ons terecht. De kandidaten die bij ons terechtkomen moeten niet perfect Nederlands kunnen maar moeten toch wel een basisniveau Nederlands hebben. Zoniet wordt het wel heel moeilijk om deze mensen goed te kunnen begeleiden. Franstalige personen kunnen terecht bij het Centre de formation et d’insertion professionnelles (CFP) van de Brailleliga.
Wanneer iemand dan bij jullie terechtkomt, hoe gaan jullie dan te werk? 
BV: We beginnen met een eerste kennismakingsgesprek met de kandidaat. Dat gesprek is heel belangrijk omdat het ons een idee geeft van de wensen en verwachtingen van de persoon, maar zeker ook van de mogelijkheden en de competenties waarover hij/zij beschikt.
Op basis van dat gesprek gaan we dan samen een gepast opleidingsparcours uitwerken of een gepaste begeleiding.
Kan je ons wat meer uitleg geven over de verschillende vormen van opleidingen die de GOB aanbiedt?
BV: Alle opleidingen zijn op maat van de cursist. In functie van de mogelijkheden van de cursist, zijn competenties en zijn jobdoelwit wordt een individueel
opleidingspakket opgesteld. Deze op- leiding wordt gegeven in de gebouwen van de GOB die zieh bevinden in de sociale zetel van de Brailleliga te Brussel. Wij beschikken er over verschillende lokalen die uitgerust zijn met het nodige aangepaste materiaal. Wij doen ook ons best om in het kader van een latere tewerkstelling voor de cursisten een gepaste stageplaats te vinden waar zij hun aangeleerde vaardigheden in de praktijk kunnen leren omzetten.

Daarnaast zijn er ook nog de opleidingen op de werkvloer en de ondersteuning die we bieden aan opleidingen, erkend door de VDAB, in een andere opleidingssetting dan de Brailleliga.
Je spreekt over opleidingen op de werkvloer.
Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
BV: Wat de opleidingen op de werkvloer betreft ( de Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding oftewel GIBO), deze gaan uiteraard door op de werkplek van de cursist. Deze persoon krijgt dan een mentor toegewezen binnen het bedrijf en een begeleider van de GOB. Het interessante aan deze opleiding is dat de cursist nadien zeker is van een job: de werkgever is namelijk verplicht om deze persoon na zijn opleiding een contract van onbepaalde duur aan te bieden en de werknemer geniet dan ontslagbescherming voor minstens een periode die even lang is als de periode van zijn opleiding.
Waaruit bestaat de ondersteuning die jullie bieden aan andere opleidingen dan die binnen de muren van de Brailleliga?
BV: Meestal gaat het dan om zeer specifieke opleidingen, bv. opleiding tot massagetherapeut, kortom opleidingen waarvoor er van de opleiders zeer
specifieke beroepskennis vereist is. Die opleidingen kunnen wij uiteraard niet allemaal aanbieden. Onze rol is dan vooral een adviserende rol. Wij geven dan aan de opleidingscentra tips en adviezen over hoe ze het best de cursus kunnen aanpassen zodat deze voor de cursist toegankelijk is of we zorgen voor aangepast materiaal en na de opleiding kan de cursist natuurlijk ook een beroep doen op de diensten van onze jobcoach.
Een jobcoach? Wat houdt datprecies in?
BV: Het uiteindelijke doel van onze werkzaamheden is ervoor zorgen dat mensen met een arbeidshandicap een gepast job vinden. Onze jobcoaches spelen daarin een zeer belangrijke rol. Zij begeleiden onze cursisten in hun zoektocht naar een job of zorgen er samen met hen voor dat ze hun job kunnen behouden. In eerste instantie staat de jobcoach de cursist bij in het zoeken naar de juiste vacatures. Let wel, de cursisten gaan zelf op zoek naar de vacatures, maar wij helpen ze wel om een realistische selectie te maken die overeenstemt met hun capaciteiten. Wanneer in de voorwaarden voor de job bv expliciet vermeld wordt dat de kandidaat een rijbewijs moet hebben, dan heeft het weinig zin om als slechtziende of blinde persoon voor die functie te solliciteren. Onze jobcoaches helpen ook bij het opstellen van een CV en sollicitatiebrief. Wanneer de blinde of slechtziende persoon dan uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek, dan wordt dit ook samen voorbereid. In sommige gevallen is het ook nuttig dat de jobcoach mee op sollicitatiegesprek gaat, vooral dan om de angsten en twijfels bij de eventuele toekomstige werkgever weg te nemen. De jobcoach informeert deze laatste immers over de financiële tegemoetkomingen waarvan hij kan genieten indien hij een persoon met een visuele handicap aanwerft, biedt ondersteuning bij het aanvragen van aangepaste hulpmiddelen en sensibiliseert de toekomstige collega’s. Dat is toch wel belangrijk want vooroordelen en allerhande praktische vragen zijn vaak nog het grootste bezwaar om iemand met een visuele beperking een kans te bieden op de arbeidsmarkt.

Het werk van de jobcoach stopt echter niet nadat de blinde of slechtziende persoon zijn werkovereenkomst getekend heeft. Heel vaak gaat de jobcoach op de eerste werkdag mee, hij leert de werknemer ook het traject van thuis naar het werk aan en blijft deze persoon de eerste maanden na zijn aanwerving nog verder opvolgen opdat de persoon met een visuele beperking in de best mogelijke omstandigheden zijn job kan uitoefenen.
Hoe kunnen jullie in deze economisch moeilijke tijden een werkgever toch overtuigen dat een persoon met een visuele beperking een extra troef kan zijn voor zijn bedrijf?
BV: In de eerste plaats moet de blinde of slechtziende kandidaat natuurlijk over de vereiste competenties beschikken voor de job en gemotiveerd zijn. Dat laatste is al een sterke troef, personen met een visuele beperking die op zoek zijn naar een job zijn vaak heel erg gemotiveerd, over het algemeen meer dan de gemiddelde werkzoekende! Onze aanwezigheid en ruime ervaring in de begeleiding van zowel de werkgever als de werknemer is toch ook wel belangrijk om een werkgever over de streep te trekken.
Worden jullie door de overheid ondersteund?
BV: Ja, de GOB is erkend en wordt ondesteund door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB). Uiteraard is die financiele steun niet vrijblijvend. De VDAB verwacht in return ook de nodige resultaten: de verhouding tussen de instroom van nieuwe kandidaten en de positieve uitstroom (dus met andere woorden cursisten die een job vonden of hun job konden behouden) moet in balans zijn.
Waarin onderscheidt de GOB van de Brailleliga zich van andere opleidingscentra? Waarom kan je dus blinde en slechtziende personen op zoek naar een job aanraden om voor deze GOB te kiezen?

BV: Er bestaan inderdaad ook nog tal van andere GOB’s die misschien dichter in de buurt zijn van de persoon met een visuele beperking, maar die zijn niet altijd vertrouwd met de specifieke problematiek van de visuele handicap. In die zin is onze GOB wel zeer uniek: wij zijn de enige GOB die gespecialiseerd is in de visuele handicap. Soms hebben de mensen wel wat schrik van de afstand en het feit dat ze naar de grote stad Brussel moeten komen, maar wij kunnen hen ook helpen bij het aanleren van het traject met het openbaar vervoer. Onze jobcoaches werken nu bovendien ook vaker vanuit een van de regiohuizen van de Brailleliga waardoor afstand al veel minder een probleem is.
Onze grondige kennis van en ervaring met de visuele beperking is natuurlijk onze grootste troef. Bovendien onderhouden wij ook heel goede relaties met de andere diensten binnen de Brailleliga waardoor wij kandidaten in de allerbeste omstandigheden kunnen begeleiden in hun zoektocht naar tewerkstelling.
Door onze jarenlange ervaring hebben we ook een grondige kennis van de arbeidsmarkt voor blinde en slechtziende personen, we weten dat heel veel dingen mogelijk zijn. Onze doorgedreven gepersonaliseerde individuele opleiding en begeleiding is zeker ook een van onze sterke troeven, zonder daarbij ook de nazorg te vergeten die we bieden wanneer iemand een job gevonden heeft.

GETUIGENISSEN :
J.S.: Dankzij de taallessen, de sollicitatietraining en het perfectioneren van mijn vaardigheden in de informatica ben ik ervan overtuigd dat ik een passende job zal vinden. Het kunnen werken met aangepast materiaal en de steun van de begeleiders hebben me veel zelfvertrouwen gegeven.
G. B.: Ik kan iedereen alleen maar aanraden om de stap naar het GOB te zetten. Het heeft mij alleszins heel erg geholpen, ook al was het in het begin niet gemakkelijk voor mij om mijn trots opzij te zetten en hulp te aanvaarden. Ik kan echter niet ontkennen dat ik zonder de hulp van de GOB zeker niet bereikt zou hebben wat ik nu bereikt heb: ik heb een boeiende job die me veel voldoening biedt. De GOB heeft me onder andere geholpen om een stageplek te vinden en daar ben ik nadien kunnen blijven werken.
J.V.: De GOB heeft aangepast computermateriaal uitgeleend aan mijn huidige werkgever toen ik er solliciteerde. Zo kon ik deelnemen aan de opleidingen en de praktische proeven om aangeworven te worden. Nu ik aan het werk ben, neem ik trouwens nog regelmatig contact op met mijn jobcoach. Goede raad is immers altijd leuk meegenomen.
TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP IN OVERHEIDSINSTELLINGEN: ER KOMT SCHOT IN DE ZAAK.
Sinds 2009 brengt de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) elk jaar een verslag uit met de resultaten van een enquête die wordt gevoerd bij 57 federale instellingen. Vandaag is de commissie al aan haar vierde verslag toe en de resultaten zijn veelbelovend. Bovendien vestigt het verslag dit jaar de aandacht op enkele belangrijke veranderingen op het gebied van aanwerving die vanaf 1 januari 2014 in voege treden.
Een eerste positief punt in het verslag is dat het aantal werknemers met een handicap bij overheidsinstellingen elk jaar stijgt. In 2012 bedroeg dat cijfer 1,54%, tegenover 1,37% in 2011, 1,28% in 2010 en 0,9% in 2009. Er is zeker nog veel werk aan de winkel voor we het quotum van 3% bereiken dat in het Koninklijk Besluit van 5 maart 2007 werd vastgelegd, maar geleidelijk aan komen we er wel.
Wat de jobs betreft die aan personen met een handicap worden toevertrouwd, zien we echter dat er nog steeds grote verschillen zijn in vergelijking met andere werknemers in de openbare sector. Zo krijgt het grootste deel van de personen met een handicap (73,59%) een functie van ‘niveau C of D’, functies die een diploma van hoger of lager secundair onderwijs, of helemaal geen diploma vereisen. De grootste kloof bevindt zich op ‘niveau D’, met 17,19% van de jobs toegewezen aan werknemers zonder een beperking, tegenover 41,77% van alle werknemers met een handicap. Verder krijgen vrouwen met een beperking minder snel werk, ongeacht het niveau van de functie waarnaar ze solliciteren. De verdeling volgens geslacht onder de medewerkers met een handicap is 58,78% mannen tegenover 41,22% vrouwen.
Goede praktijken in de kijker
De commissie ging met haar enquête niet alleen op zoek naar cijfergegevens, maar wilde ook nagaan hoe de instellingen de tewerkstelling van personen met een handicap op een kwalitatieve manier bevorderen. Wat dat betreft, is het verslag eerder positief. Hoewel het quotum in de meeste gevallen nog niet werd behaald, lijkt het er wel op dat de werkgevers bij federale overheidsinstellingen heel wat inspanningen leveren om het leven van hun personeelsleden met een beperking op de werkvloer gemakkelijker te maken. 
Enkele maatregelen die in het verslag worden vermeld: de aanpassing van de werkplek en de werkomstandigheden, een betere toegankelijkheid van de gebouwen, sensibiliseringsacties voor de collega’s, het oprichten van een cel diversiteit en het aanspreken van de wervingsreserves van Selor (rekruteringsorganisatie van de federale overheid).
Aansporen om het quotum te respecteren.
Wat dit laatste punt betreft, zal op 1 januari 2014 een grote verandering worden doorgevoerd. De federale openbare instellingen die de opgelegde 3% niet halen, zullen worden verplicht om de lijsten van Selor met personen met een handicap te raadplegen voor elke aanwerving. Voordien kon dat ook al, maar het was geen verplichting. Indien een persoon met een handicap op de lijst aan het gezochte profiel beantwoordt, zal die in de selectieprocedure dezelfde kansen krijgen als de andere kandidaten. Dat is een flinke stap vooruit in de bevordering van de tewerkstelling van personen met een handicap!
Die maatregel komt er naar aanleiding van de wijziging van het Koninklijk Besluit van 6 oktober 2005, dat stelt dat:
·	personen met een handicap op de specifieke lijsten van Selor hun plaats op de lijst gedurende vier jaar behouden;
·	3% van het personeelsbestand bij bepaalde overheidsdiensten moet voorbehouden zijn voor personen met een handicap. Het gaat om de FOD’s, de POD’s, maar ook het ministerie van Defensie en de Federale Politie;
·	de overheidsdiensten waar te weinig personen met een handicap worden tewerkgesteld, verplicht worden om de specifieke wervingslijsten van Selor met personen met een handicap te raadplegen;
·	de controle op de naleving van het quotum versterkt wordt (door de inspecteur van Financiën, de regeringscommissaris, de afgevaardigde van de minister van Begroting, ...)
Andere kwalitatieve maatregelen.
Om de situatie te verbeteren, stelt de BCAPH verschillende pistes voor:
·	Sensibilisering van de actoren in de openbare sector, maar ook van de personen met een handicap zelf, door bijvoorbeeld de verantwoordelijken voor de rekrutering, het personeel en ook de bedrijfsartsen beter te informeren, door de vooroordelen bij het personeel te doorbreken, samen te werken met de diensten voor arbeidsbemiddeling, de infobeurzen voor toekomstige studenten, instellingen voor hoger onderwijs en goede voorbeelden kenbaar te maken, enz.
·	De rekruteringsproeven blijven aanpassen in functie van de handicap van de persoon in kwestie.
·	Flexibeler arbeidsvoorwaarden (deeltijds werk, thuiswerk, enz.).
·	Werk voor jobstudenten met een handicap aanmoedigen.
·	De herintegratie op de arbeidsmarkt vergemakkelijken voor personen die lange tijd werkonbekwaam waren.
Afspraak over enkele maanden om in het volgende verslag van de BCAPH de effecten van deze veranderingen en aanbevelingen na te gaan.
DIABETES EN HET ZICHT.
Diabetes is een ziekte die heel wat ernstige complicaties met zich meebrengt, waaronder voor het gezichtsvermogen. Het is van essentieel belang zich goed bewust te zijn van deze visuele complicaties, want ze ontwikkelen zich ongemerkt en soms zelfs al voor een diagnose van diabetes werd gesteld. U kunt echter het risico op blindheid ten gevolge van deze ziekte vermijden of beperken door een aantal eenvoudige preventiemaatregelen in acht te nemen en u tijdig te (laten) verzorgen.
Diabetes is een van de belangrijkste oorzaken van slechtziend - en blindheid in de geindustrialiseerde landen, hoewel de gevolgen ervan voor het zicht geheel te vermijden zijn. In de beginfase heeft de ziekte quasi geen symptomen. Als de eerste visuele problemen opduiken, mogen we dus helaas al spreken van een vergevorderd stadium. Enkel een regelmatig oogonderzoek kan de visuele complicaties van diabetes tijdig aan het licht brengen.
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er wereldwijd meer dan 347 miljoen diabetici, een cijfer dat nog blijft toenemen. Uit de gegevens van de Internationale Diabetes Federatie (IDF) blijkt dat er in Belgie naar schatting
600.000 mensen aan de ziekte lijden, of 1 op 20 Beigen. En dat cijfer kan tegen 2030 nog verdubbelen! 
Deze verontrustende stijging is het gevolg van de vergrijzing van de bevolking, de toenemende problemen met overgewicht en de zittende levensstijl. Het risico op diabetes neemt ook toe met de leeftijd: 20% van de 65-plussers heeft diabetes, of 1 persoon op 5.
Wat is diabetes?
Diabetes is een chronische ziekte die de kop opsteekt als de pancreas onvoldoende insuline aanmaakt (diabetes type 1 of insulineafhankelijke diabetes komt vooral voor bij jonge mensen) of als het organisme de aangemaakte insuline onvoldoende kan verbruiken (diabetes type 2 of ouderdomsdiabetes). Hierdoor is de concentratie van glucose (suiker) in het bloed te hoog (hyperglycemie). De genetische diabetes type 1 is behoorlijk zeldzaam. Diabetes type 2 is verreweg de meest voorkomende vorm (80 tot 90% van de gevallen) en is vaak het gevolg van overgewicht en onvoldoende beweging.

Als de ziekte niet behandeld wordt, treden er heel wat ernstige complicaties op ter hoogte van het vaatstelsel, het hart, de nieren, het zenuwstelsel en de ogen.

De gevolgen van diabetes voor het zieht - vaak niet gekend en soms genegeerd door diabetici - zijn niet minder ernstig: 2% van de patienten wordt blind en 85% heeft vaak ernstige problemen met het zieht. In Belgie wordt echter bij 1 op 2 diabetici geen diagnose gesteld, waardoor deze mensen dus ook geen aangepaste behandeling krijgen. Er is nog veel werk aan de winkel qua sensibilisering en preventie aangezien deze ernstige oogaandoeningen vermeden kunnen worden.

Diabetische retinopathie. glasvocht
Door het teveel aan suiker in het bloed, typisch voor diabetes, worden de haar- vaatjes (capillairen) die het netvlies voor- zien van de nodige voedingsstoffen en zuurstof, beschadigd.

Proliferatieve diabetische retinopathie.
Als de haarvaten in het netvlies verstopt geraken, krijgt het netvlies onvoldoende bloed (ischemie) en reageert het hierop door op anarchistische wijze abnormale bloedvaten aan te maken (neovascularisatie of vaatingroei). Deze zijn minder sterk, spatten open of lekken, en veroorzaken hierdoor ernstige bloedingen in het oog. Slechter nog: deze proliferatieve bloedvaten kunnen zich samentrekken en ervoor zorgen dat het netvlies loslaat.
Niet-proliferatieve diabetische retinopathie.
Bij deze minder gevaarlijke vorm van de ziekte treden er microaneurysma’s en microbloedingen op.Aanvankelijk gaat diabetische retinopathie met geen enkel visueel symptoom gepaard. Uiteindelijk duiken er toch complicaties op, maar dat luidt meteen de eindfase van de ziekte in. Het gezichtsverlies verloopt vaak geleidelijk en traag, maar kan zich ook plots voordoen bij bijvoorbeeld een glasvochtbloeding. Dit veroorzaakt donkere vlekken in het gezichtsveld en in de ergste gevallen zelfs volledige blindheid. Als de ziekte tijdig wordt opgespoord, kan ze wel doeltreffend behandeld worden. In het geval van glasvochtbloedingen zal de arts een vitrectomie (glasvochtoperatie) uitvoeren. De resultaten blijven beperkt, maar bieden de patiënt nadien toch opnieuw een zekere autonomie.
Bovendien is het belangrijk om de bloedsuikerspiegel (suiker- of glucosegehalte in het bloed) en de bloeddruk in evenwicht te houden. Hierdoor kan de vooruitgang van diabetische retinopathie afgeremd, of het ontstaan ervan, voorkomen worden. Een vetarm dieet en stoppen met roken vullen dit rijtje van belangrijke voorzorgsmaatregelen verder aan.

Diabetische maculopathie. 
Diabetische maculopathie treft de macula of gele vlek (centrale zone van het netvlies) die zorgt voor het scherptezicht. Deze ziekte houdt vooral verband met de duur van de diabetes en de emst van de diabetische retinopathie. Als de macula getroffen is, wordt het centrale zieht emstig aangetast: vermindering van de gezichtsscherpte, daling van de gevoeligheid voor contrasten, minder goede waarneming van details en een wazig zicht. Lezen, details ontwarren en zelfs gezichten herkennen, wordt erg moeilijk.

Oedemateuze maculopathie.
De wand van de haarvaatjes wordt poreus en laat vocht door, wat voor vochtophoping of oedemen zorgt.

Ischemische maculopathie.
Ontoereikende bloedtoevoer (ischemie) naar de macula, waardoor de werking ervan verstoord of onmogelijk gemaakt wordt.
Momenteel kan enkel oedemateuze maculopathie behandeld worden. De meest gebruikte techniek is een behandeling met laser fotocoagulatie. Snel ingrijpen is zeker de boodschap, want deze behandeling helpt de gezichtsscherpte enkel te stabiliseren en/of de evolutie van de ziekte af te remmen. De opgelopen schade aan de ogen kan dus niet meer hersteld worden.
Deze voorzorgsmaatregelen zijn dus nuttig: de binnenkant van het oog regelmatig door uw oogarts laten onderzoeken, uw bloedsuikerspiegel controleren, en uw gewicht en bloeddruk onder controle houden.
Andere oogziektes als gevolg van diabetes.
Andere oogaandoeningen die niet altijd met diabetes geassocieerd worden, kunnen wel door de ziekte aangewakkerd worden.
Bijziendheid of myopie.
Een plotse stijging van het bloedsuikergehalte trekt water aan in de ooglens, waardoor die begint op te zwellen. Dit veroorzaakt een vrij snelle afname van het zicht in de verte maar waarbij een goed zicht dichtbij wordt behouden, wat kenmerkend is voor bijziendheid. Die gevolgen zijn echter omkeerbaar als de bloedsuikerspiegel opnieuw in evenwicht gebracht wordt.
Cataract.
Cataract (vertroebeling van de ooglens) hangt niet specifiek samen met diabetes, maar komt wel vroeger en vaker voor bij diabetici. De ziekte veroorzaakt een progressieve afname van de gezichtsscherpte. Cataract wordt vaak chirurgisch behandeld, waarbij de ooglens door een implantaat vervangen wordt. De diabetische patient moet echter eerst zijn bloedsuikerspiegel opnieuw in evenwicht brengen, waarvoor hij mogelijk in een centrum voor diabetologie moet verblijven.
Glaucoom.
Glaucoom is niet noodzakelijk een complicatie van diabetes, maar het blijkt vaker voor te komen bij diabetici. De ziekte wordt veroorzaakt door een te hoge oogdruk, wat de oogzenuw aantast en uiteindelijk het gezichtsveld beschadigt. Indien de ziekte onbehandeld blijft (oogdruppels, laser, chirurgie), kan deze tot blindheid leiden. Het volstaat om uw oogdruk regelmatig te laten controleren.
Verlamming van de derde hersenzenuw.
Het oog beweegt dankzij de zes spieren aan de buitenkant van de oogbol. Als de bloedtoevoer naar een zenuw van een van deze spieren verstoord is, leidt dat tot een verlamming van de zenuw waardoor de bewegingen van het oog gehinderd worden. Doordat de oogbewegingen niet meer bestuurd worden, krijgen de patienten een wazig of dubbel zicht. Deze pathologie komt vaker voor bij diabetische patienten en wordt hierdoor nog vaak ‘diabetische oogverlamming’ genoemd. Met een gepaste behandeling, o.a. controle van het bloedsuikergehalte en de bloeddruk, zullen de ogen zich spontaan herstellen.
Littekens op het hoornvlies.
De gevoeligheid van het hoornvlies neemt af bij personen met diabetes. Het risico op beschadigingen en zweren van het hoornvlies is dus groter.

Infecties.
Infectie van de oogleden en traanklieren komt vaker en herhaaldelijk voor bij diabetici.
Naast deze ziektes kan diabetes nog een aantal andere effecten op het gezichtsvermogen teweeg brengen: minder goed zieht van kleuren, andere gevoeligheid voor contrasten en langzamer herstel na verblinding.
Beter voorkomen dan genezen!
Diabetes is een wijdverspreide ziekte die voorkomt bij mannen en vrouwen, jong en oud. De gevolgen voor de gezondheid van de ogen kunnen ernstig zijn en leiden tot blindheid. De visuele complicaties van diabetes zijn weliswaar hardnekkig maar niet onontkoombaar. Houd dus als diabeticus uw bloedsuikergehalte en bloeddruk goed in de gaten. Ga een keer per jaar bij uw oogarts op controle van zodra diabetes werd gediagnosticeerd, en wacht niet tot u problemen met uw zicht ondervindt. Ga bij een plotse afname van de gezichtsscherpte onmiddellijk bij uw oogarts langs. Met die eenvoudige maatregelen kunt u visuele aandoeningen heel vaak vermijden of tijdig opsporen, en doeltreffend (laten) behandelen.
Ook een gezonde levensstijl en goede voedingsgewoonten kunnen heel wat kwaad vermijden. Uit recente studies blijkt bijvoorbeeld dat regelmatig groenten en fruit eten (boordevol antioxidanten) diabetespatienten kan beschermen tegen het risico op de vroegtijdige ontwikkeling van cataract of andere visuele aandoeningen. Frequent bewegen en stoppen met roken zijn eveneens eenvoudige voorzorgsmaatregelen om uw gezondheidskapitaal te helpen behouden.

ZICH VERPLAATSEN IN DE WINTER: ONZE TIPS!
‘s Winters kan het een hele uitdaging zijn om zieh veilig te verplaatsen! Mist, wind, regen, ijzel, sneeuw ... een ongeluk is nooit veraf, zeker voor wie een visuele beperking heeft. Hier volgen enkele tips om veilig de straat op te gaan.

Eerst en vooral: wees voorbereid! Luister aan de vooravond van uw vertrek naar het weerbericht. Zo hebt u meer tijd om u voor te bereiden, hulp in te schakelen of uw afspraak te verplaatsen. De beste raad die we u kunnen geven bij ijzel of sneeuw is immers thuis te blijven.
Indien u toch het huis uit moet, vertrek dan goed op tijd. Voorzie meer tijd dan gewoonlijk. Vaak loont het ook de moeite om even een omweg te maken langs grote wegen waar gestrooid wordt of waar de voetpaden sneeuwvrij worden gemaakt. In kleinere straten is dat immers niet altijd het geval. Neem indien mogelijk het openbaar vervoer in plaats van de hele weg te stappen, en laat u begeleiden. Tot slot houdt u zieh op trappen best stevig vast aan de leuning. Zo voorkomt u dat u uitglijdt.
Op het vlak van uitrusting blijft uw witte stok uw beste vriend, ook wanneer u de weg goed kent. Draag stevige schoenen en bij mist of in het donker doet u best een fluohesje om.

In de BrailleShop zijn ook enkele handige hulpmiddelen verkrijgbaar. U vindt er sneeuw- schoenen die u over uw gewone schoenen aantrekt - grote wollen sokken zijn overigens ook een uitstekend antislipmiddel - en een speciale stokhandschoen die u ondanks de kou toelaat om uw witte stok met de blote hand vast te houden.

Uiteraard raden we ook iedereen aan om het voetpad voor de deur sneeuw- en ijsvrij te houden!

TE STEUNEN PROJECT: ZELFSTANDIGHEID, CULTUUR, VRIJE TIJD EN WELZIJN.
Dat cultuur en vrije tijd deel uitmaken van de essentiele behoeftes van het leven is een erkend vaststaand feit. Om zieh als individu ten volle te kunnen ontplooien en als burger vrij te kunnen deelnemen aan het sociale leven, ongeacht zijn leeftijd, zijn deze twee elementen onmisbaar. Personen met een visuele handicap hebben zoals iedereen ook dat recht. In de realiteit merken we echter dat dit recht voor hun nog vaak afgedwongen moet worden. Er is een enorm aanbod aan vrijetijdsbestedingen en culturele activiteiten. Voor wie een beperkt zicht heeft, is de toegankelijkheid van dergelijke activiteiten echter verre van evident. Een zekere aanpassing en een gepaste begeleiding is vaak nodig.

Bovendien is de meerderheid van de blinde en slechtziende personen in de geïndustrialiseerde landen zoals het onze, ouder dan 65 jaar. Naast de visuele handicap is leeftijd dus nog een bijkomende risicofactor om in een isolement te- recht te komen. Dit isolement vertaalt zich in het zich in zichzelf keren en steeds moei lijker contacten leggen met andere mensen. Om het mogelijke psychologische, sociale en culturele isolement als gevolg van de visuele handicap op te vangen, wenst de Brailleliga haar steun aan de organisatie van culturele en vrijetijdsactiviteiten voor blinde en slechtziende personen nog verder uit te bouwen. In onze zoektocht naar financiële middelen hiervoor, doen wij een oproep aan u.
Verrijkende activiteiten voor elke leeftijd.
De Brailleliga ondersteunt vandaag reeds de organisatie van culturele en vrijetijdsactiviteiten in Brussel en in de regiohuizen in Vlaanderen en Wallonië. Om deze culturele activiteiten, creatieve clubs, uitstappen, ... in stand te houden en verder uit te bouwen, hebben we uw hulp nodig. De vraag overstijgt immers het aanbod aan activiteiten die wij momenteel kunnen financieren. Wij willen daarom veel meer blinde en slechtziende personen uit alle regio’s de kans geven om de wereld te ontdekken en deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten, zoals lezingen, toneelvoorstellingen, zangnamiddagen, optredens, uitstappen, creatieve activiteiten en ontmoetingen met artiesten, kunstenaars, ...

In de nabije toekomst zouden wij in het bijzonder de uitbreiding van het aanbod in de volgende domeinen willen ondersteunen:
·	Vormingen rond welzijn en persoonlijke ontwikkeling: kledingadvies, yoga, make-up, manicure en pedicure, fitness. Deze activiteiten zijn niet alleen ludiek maar dragen ook bij tot het verhogen van het zelfvertrouwen van de deelnemers. Zich goed in zijn vel voelen is bovendien een belangrijke voorwaarde voor een vlotte sociale en culturele integratie.
·	Creatieve workshops op basis van verschillende handwerk- en knutsel- technieken. Met deze activiteiten ontwikkelen we de handvaardigheid en stimuleren we de verbeeldingskracht van de personen met een visuele beperking.
·	Initiatie line dansen: deze vorm van dansen op country muziek leent zich uitstekend voor personen met een visuele beperking en maakt de personen fit en lenig.
Via deze activiteiten willen we de personen met een visuele handicap de kans geven om uit hun isolement te komen. We sporen hen aan om lotgenoten met dezelfde problemen te ontmoeten en hun horizonten te verruimen via contacten met muzikanten, schrijvers, allerhande artiesten, ... Op een ontspannen manier een snuifje cultuur op doen, biedt personen met een visuele handicap een open blik op de wereld van vandaag. Daarbij ontwikkelen ze
ook nog eens tal van vaardigheden, wat hun zelfstandigheid in het dagelijkse leven alleen maar ten goede komt.
Neem deel aan ons project van culturele animaties en vrijetijdsbesteding!
U kan ons project steunen door ons financieel te helpen met een gift, uiteraard in de mate van het mogelijke. Ook kleine bedragen zijn welkom, veel kleintjes maken immers een groot. U kan ons ook helpen door als vrijwilliger uw talenten en een beetje van uw tijd en energie met ons te delen. Vrije tijd en cultuur zijn voor iedereen essentieel in de ontplooiing van zijn innerlijke rijkdom en volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven. Ook aan personen met een visuele handicap mag deze vorm van ontplooiing met ontzegd worden. Zij hebben er evenzeer recht op. Door uw gulle steun draagt u bij tot de daadwerkelijke toepassing van dit fundamentele recht.
Om het u gemakkelijk te maken, voegden wij een overschrijvingsformulier bij dit nummer van De Witte Stok. Wij herinneren u eraan dat elke gift vanaf 40 euro recht geeft op een fiscaal attest. Alvast van harte bedankt voor uw deelname!



DE BRAILLELIGA IN ACTIE.
De Brailleliga is 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 inleefactiviteiten.
WE WAREN ERBIJ!
September, Belgische Kust. Na de zomer werd opnieuw een LMD-campagne georganiseerd voor de senioren die nazomerden aan onze Belgische kust. In 5 badsteden werd hen een gratis brochure in de hand gestopt die meer uitleg verschaft over deze ziekte die nog steeds niet genoeg bekendheid heeft verworven.
8 en 9 oktober, Blankenberge. Op het sportieve evenement voor 50-plussers «Senior Games» gaf de Brailleliga aan de deelnemers tal van nuttige informatie mee over hoe men zelfstandig kan blijven leven ondanks een visuele beperking. Ze konden er ook enkele zintuiglijke inleefspelletjes spelen zoals geblinddoekt een torbal naar een tegenstander gooien en deze opvangen door de richting van de bal te volgen via de rinkelende belletjes in de bal.
18 tot en met 20 oktober, Genk. De Brailleliga was aanwezig op «Actief 50», een beurs gericht naar actieve senioren. Ze konden zich op onze stand
laven aan informatie over leeftijdsgebonden oogaandoeningen zoals LMD, hulpmiddelen, onze diensten, enz.

26 en 27 oktober, Marche-en-Famenne. Dankzij de steun van meneer Philippe Courard, Staatssecretaris van sociale zaken, gezin en personen met een handicap, kon de Brailleliga deelnemen aan de nieuwe beurs «1001 familles, la famille dans tous ses états» (1001 gezinnen, het gezin in al zijn vormen). Zowel jong als oud kon op onze stand deelnemen aan een geblinddoekte tekenwedstrijd! Bedankt aan Aquafun van Sunparks, aan Arômardennes, aan het Cultureel Centrum van Ciney, aan het Cultureel centrum van Dinant, aan het Huis van cultuur van Famenne-Ardenne, aan restaurant Le Baragoû en aan Zane Attitude die ons de te winnen prijzen hebben geschonken.
17 tot en met 21 november, Brussel. Ook op
het salon «Zenith» konden we niet ontbreken. Bezoekers werden geïnformeerd over onze gratis dienstverlening en oogaandoeningen die gelinkt zijn aan de leeftijd zoals LMD, cataract, glaucoom, enz. Bedankt aan het Atomium, Maison Dandoy, Mini-Europa en Theater Varia die ons de prijzen hebben geschonken voor de wedstrijd.
19 november, Sankt-Vith. Op de Sint-Catharinamarkt konden marktgangers halt houden aan onze tent waar wij hen sensibiliseerden en informeerden over de steun die wij bieden aan blinde en slechtziende personen. Bedankt aan Blegny-Mine, aan het Cultureel centrum van Verviers en aan de beheerscommissie van het Natuurpark Hoge Venen - Eifel voor de aangeboden prijzen, alsook bedankt aan het kabinet van Dokter Fort bij wie we een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk mochten genieten.

23 en 24 november, Oostende. Voor het eerst waren wij aanwezig op het Oostendse evenement voor senioren: «SurPlusDays». Bezoekers konden nuttige informatie inwinnen op onze stand en deelnemen aan een wedstrijd.
27 tot en met 29 november, Brussel.
«Ophthalmologia Belgica» is een onmisbare afspraak voor alle Belgische oftalmologen. De Brailleliga gaf op haar stand meer uitleg aan de congresbezoekers over haar dienstverlening. De Stichting voor de blinden, stichting van openbaar nut van de Brailleliga, beloonde er tevens in samenwerking met het FRO (Fonds voor Research in Oftalmologie) enkele jonge onderzoekers in de oogheelkunde voor hun onderzoeksproject, dit onder de vorm van een geldprijs. Wij wensen hen nogmaals te feliciteren! Meer info over de gewonnen projecten kan u lezen in ons volgend nummer.
30 november, Auvelais. Enkele dagen voor de Internationale Dag van Personen met een Handicap (3 december), organiseerde de gemeentelijke commissie van personen met een handicap (CCCPH) van de stad Sambreville een sensibiliseringsdag rond verscheidenheid. De Brailleliga was erop aanwezig samen met één van haar leden, Dhr. Nollomont, en zijn blindengeleidehond.

3 december, Brussel. Ter gelegenheid van de Internationale Dag van Personen met een Handicap werkte de Brailleliga samen met diverse Federale Overheidsdiensten (FOD) met als doel het bevorderen van de gelijkheid van kansen en het respecteren van ‘anders zijn’. Op deze dag organiseerde de Federale Overheid de eerste Federale dag van de diversiteit met als thema «Focus @ handicap». De ambtenaren van de FOD Mobiliteit en Transport en de FOD Economie werden gesensibiliseerd over de visuele handicap door geblinddoekt een straattraject te bewandelen en geblinddoekt te lunchen. Tevens werden zij geinformeerd over jobaanbiedingen aangepast aan en daardoor geschikt voor personen met een visuele beperking.
Ambtenaren van de FOD Justitie werden onthaald in het BrailleMuseum en legden nadien geblinddoekt een parcours af in ons Mobi-Lokaal. Ten slotte ontving de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu een heel pakket aan sensibiliseringsmateriaal waaronder de BrailleBox om een beter zicht te krijgen op het dagelijks leven van een blind persoon, en simulatiebrillen en pathologische fiches om de meest voorkomende oogaandoeningen beter te leren kennen.
17 december, Brussel. Aangezien de Brailleliga voor het realiseren en in stand houden van haar werking grotendeels afhankelijk is van giften en legaten van schenkers, waren wij aanwezig op het «Salon van het testament». Bezoekers konden zich op onze stand informeren hoe zij het geheel of een deel van hun bezittingen kunnen schenken aan de Brailleliga, ten voordele van blinde en slechtziende personen in Belgie.

WE ZULLEN ER ZIJN!
4 januari, Brussel. Ter gelegenheid van de Wereldbrailledag trekt Manneken - Pis opnieuw zijn schoolkostuum aan van de blinde Louis Braille en z’n geleidehond. Deze laatste wordt geëerd voor z’n revolutionaire uitvinding, het braille, en dit op de leeftijd van 15 jaar! In het kader hiervan gingen 3 restaurants in hartje Brussel de uitdaging aan om hun menukaart in braille te laten drukken: Les Armes de Bruxelles, La Maison Du Cygne en De Ommegang.
Bedankt!
20km door Brussel: uiterste inschrijvingsdatum: 10 maart!
Dit is de laatste dag waarop u zich kan inschrijven in onze loopploeg voor de 20km door Brussel die zal plaats vinden op zondag 18 mei 2014! U vindt er vanaf begin januari alles over op onze website www.braille.be!
De inschrijvingskosten voor blinde en slechtziende personen en hun gids worden door de Brailleliga ten laste genomen. De inschrijving van alle andere deelnemers is pas definitief van zodra wij uw betaling van €39 hebben ontvangen (€25 inschrijving + €14 steun aan project blinde en slechtziende kinderen).
Overschrijven kan op IBAN BE16 0000 0778 6874 - BIC: BPOTBEB1 met als vermelding: «INS. 20Km + uw naam en voornaam».
Bent u bereid een blinde of slechtziende persoon te gidsen (dit betekent gedurende enkele maanden op geregelde tijdstippen samen kunnen trainen), dan vernemen wij dit graag.


VREUGDE.
Maurits Schrey was erg onder de indruk van een televisiereportage over de zelfstandigheidsstage van de Brailleliga voor blinde en slechtziende kinderen. Daarom besloot hij ons initiatief te steunen. Voor zijn 60ste verjaardag stelde hij de gasten op zijn feest voor een schenking te doen aan onze vereniging. Wij danken Maurits en de gulle schenkers van harte voor hun financiele bijdrage! Het geld zal gebruikt worden om een van de activiteiten voor onze kinderen tijdens de volgende stage aan zee te financieren.

VERDRIET.
VAARWEL PAPAM.
Na zijn loopbaan als fotograaf bij SABCA besloot hij in 2001 zijn talenten ten dienste te stellen van de Brailleliga en de inhuldiging van ons regiohuis in Kortrijk op de gevoelige plaat vast te leggen. Dat was de eerste keer dat ik hem ontmoette. Pol Magis werd sindsdien een trouwe vrijwilliger bij de Brailleliga en kreeg de bijnaam «Papam» (Papa Magis). Hij overleed helaas op 28 november 2013.
Ik leerde hem kennen als een gepassioneerd professioneel fotograaf die - toen nog met zijn analoge fototoestel - koste wat het kost die ene perfecte foto van de prominente figuur op elk evenement moest en zou

vastleggen. Als een heuse jager snelde hij van de ene plaats naar de andere om elke gelegenheid - plechtig, ludiek, magisch of emotioneel - voor de eeuwigheid vast te leggen met zijn apparaat en nadien schonk hij ons dan de foto’s. Hij waagde zich ook aan video’s, en filmde en monteerde korte filmpjes voor de Week van de Brailleliga.
Toen de digitale fototoestellen hun opmars maakten, aarzelde hij geen minuut om zich op dat avontuur te storten. Het stelde hem in zekere zin gerust dat hij meteen de kwaliteit van zijn foto’s op het scherm van het toestel kon controleren. Velen bij de Brailleliga herinneren zich nog de leuke fotosessies voor de prijzen van de Tombola, de catalogus van de BrailleShop, de informatieve brochures, evenementen en de inhuldigingen van onze andere regiohuizen.
Door de jaren heen is hij een vriend van de Brailleliga geworden. We mochten ook kennismaken met één van zijn andere talenten, met name de schilderskunst, tijdens zijn tentoonstellingen in Evere of Koekelberg. Zijn lichtrijke en waarheidsgetrouwe schilderijen van steden, landschappen of zeezichten waren herinneringen aan zijn vele reizen met zijn gezin.
Onze gedachten en gevoelens van medeleven gaan uit naar alle leden van zijn familie, die we zo goed kennen, en in het bijzonder naar zijn echtgenote en zijn zoon Michel (algemeen directeur van de Brailleliga sinds 2012). Bedankt Papam voor al die mooie momenten !
Pierre-B. Bareel

EEN EERBETOON AAN PAUL LEDENT

Ook na zijn overlijden op 13 september 2013 zal de herinnering aan Paul Ledent bij de Brailleliga nog lang in stand blijven. Hij installeerde namelijk het basisinformaticasysteem waar onze vereniging al jaren mee werkt en blijft mee werken. Hij kreeg bij ons dan ook, als vriend en dierbare collega, de bijnaam « vader van de informatica ».
Paul was erg sportief en een fervent alpinist. Hij reisde graag naar verre landen om er bergen te beklimmen en vanop de top de wereld te overschouwen. Voor een inspanning of uitdaging deinsde Paul nooit terug, en telkens weer keek hij vooruit. Met die ingesteldheid bracht hij ook de missie die wij hem in 1984 toevertrouwden tot een goed einde.
Nog steeds gebruiken we bij de Sociale dienst en in de bibliotheek dagelijks de informaticaprogramma’s die gebaseerd zijn op het systeem dat hij en zijn « Famyges »team (een groep binnen de vzw La Famille) met succes invoerde. Zo legde hij de basis voor de informatisering van de Brailleliga die ook vandaag nog actueel blijft. De vele aanpassingen die worden aanbevolen door de leden van de Commissie Florizoone (die ons sinds 2001 adviseert inzake informatisering) kunnen nog altijd zonder moeite worden ingevoerd.
Bedankt mijnheer Ledent voor uw meesterlijke werk, voor uw vriendschap met de Brailleliga en uw inzet voor blinde en slechtziende personen.
We betuigen onze innige deelneming aan zijn vrouw en twee kinderen.

Alexandre Hellofs overleed in september 2013. Net als bij de dood van haar moeder in 2012 stelde zijn dochter nu ook voor om haar vader te eren met een schenking aan de Brailleliga. Aangezien verschillende leden van de familie af te rekenen kregen met retinitis pigmentosa is solidariteit voor hen geen hol woord. De Brailleliga is alle schenkers die op het voorstel van Alexandres dochter zijn ingegaan erg dankbaar. Het geld gaat naar de aankoop van een eerste stok voor personen die onlangs blind werden.
Alice Diez overleed in september 2013 op 87-jarige leeftijd. Om haar te eren riep haar dochter vrienden en familieleden op een schenking te doen aan de Brailleliga. Nadat mevrouw Diez de laatste jaren van haar leven erg slechtziend was geworden, ontleende ze luisterboeken in de bibliotheek van de Brailleliga en konden we haar helpen haar beperking draaglijker te maken. We willen de vele schenkers die op de oproep van haar dochter zijn ingegaan van harte bedanken. Dankzij hen kan een luisterboek worden opgenomen en kunnen heel wat mensen met een visuele beperking het boek vervolgens gratis ontlenen.
Eind september 2013 overleed André Weckhuysen. Zijn vrouw vroeg de naasten hem te eren door een bedrag te storten op de rekening van de Brailleliga. Daarvoor zijn we haar en de schenkers erg dankbaar. Het geld gaat naar activiteiten voor personen met een visuele beperking die in de verschillende BrailleClubs in het land worden georganiseerd.
Lucienne Gozet-Serafin overleed eind oktober 2013. Haar man en familieleden stelden voor om de gebruikelijke bloemen en kransen te vervangen door een gift aan de Brailleliga. Wij willen hen dan ook bedanken voor hun gulheid. Het geld gaat naar de aankoop van een harnas voor blindengeleidehonden.

DANKBETUIGING.
Midden november 2013 schonken de leden van de Lions Club van Charleroi - Porte de France maar liefst 1.500 euro aan de Brailleliga om blinde en slechtziende personen te begeleiden op hun weg naar autonomie. Die gulle bijdrage laat onze organisatie toe gratis diensten te voorzien voor personen met een visuele beperking in en rond Charleroi. We leren hen hoe ze zieh kunnen verplaatsen, hoe ze kunnen koken, lezen, studeren of werken, hoe ze zieh kunnen ontspannen of zichzelf kunnen verzorgen, ... We willen de leden van de Lions Club van Charleroi dan ook van harte bedanken voor hun steun. Met hun hulp kunnen wij tal van blinde en slechtziende personen begeleiden op de weg naar zelfstandigheid.
MENSEN HELPEN OP WEG NAAR ZELFSTANDIGHEID, OOK ALS U ER NIET MEER BENT!
Door uw vermögen geheel of gedeeltelijk na te laten aan de Stichting voor de blinden (stichting van openbaar nut van de Brailleliga), zorgt u ervoor dat we onze acties ten voordele van personen met een visuele beperking kunnen blijven verder zetten. Tekst en uitleg van Chantal Pringier en Pierre-Baudouin Bareel, die allebei de legaten en schenkingen voor de stichting beheren.
Wat is de taak van de Stichting voor de blinden?
Ch. Pringier : De Stichting voor de blinden ijvert in de eerste plaats voor het welzijn van blinde en slechtziende personen. We zorgen ervoor dat ze op psychologisch en materieel vlak de nodige steun krijgen. Onze acties bestrijken het hele land, zelfs tot in de verste uithoeken. Met onze gratis diensten bereiken we meer dan 13.350 mensen met een visuele handicap.

De stichting financiert ook oogheelkundige onderzoeksprojecten en kan daar- voor op de steun rekenen van een wetenschappelijk comité. Dat comité bestaat uit de verantwoordelijke professoren van de oogheelkundige centra van de 7 universiteiten van het land. Tot slot voert de stichting ook preventie- en sensibi- liseringscampagnes rond onder meer leeftijdsgebonden visuele aandoeningen (glaucoom, LMD) en de mobiliteit van personen met een visuele handicap.
Wie laat zijn vermogen na aan de Stichting voor de blinden, en waarom? 
P.-B. Bareel : Sommige mensen steunen ons al jaren via schenkingen, via onze tombola of als vrijwilliger. Anderen hebben ons tijdens hun leven niet gesteund maar beslissen om ons na hun overlijden hun vermögen, of een deel ervan, na te laten. Iedereen die ons in zijn of haar testament opneemt, heeft daar een andere reden of motivatie voor.
In sommige gevallen ontmoeten we op voorhand de personen die ons via een legaat, schenking of ‘opgedragen fonds’ (zie kader hieronder) willen helpen. Dat is steeds weer een bijzonder moment. We ontmoeten gulle mensen die soms door omstandigheden alleen en zonder familie achterblijven. Of mensen die blinde of slechtziende mensen kennen of hebben gekend. Ik hoor heel vaak zeggen: “Mijn vader, zus, tante of neef was blind.”.

Die personen willen ons steunen omdat ze vertrouwen hebben in het werk en de inzet van de Brailleliga, die ze persoonlijk of via hun ouders, vrienden of familie hebben leren kennen. Ze weten dat, als ze ons hun erfenis of een deel ervan toevertrouwen, het geld op een verstandige en serieuze manier zal aangewend worden om concrete en gratis hulp te bieden aan een steeds stijgend aantal personen met een visuele beperking.
U WENST EEN BEPAALD PROJECT BIJ LEVEN TE STEUNEN? KIES DAN VOOR EEN OPGEDRAGEN FONDS.
Indien u een specifiek project financieel wenst te steunen, kunt u een ‘opgedragen fonds’ oprichten dat uw naam of een andere naam naar keuze draagt. Dit fonds wordt dan aangewend om een bepaald project of een bepaalde activiteit van de Brailleliga te steunen dat u nauw aan het hart ligt. Zo blijft uw naam of nalatenschap ook bij de volgende generaties voortleven. U kiest zelf waarvoor het geld in het ‘opgedragen fonds’ wordt gebruikt en zolang u leeft hebt u recht op inzage in de opgenomen fondsen. Bovendien wordt het fonds kosteloos door de Stichting voor de blinden beheerd.

Enkele voorbeelden van opgedragen fondsen:
·	Het ‘Fonds Ruthy’ financiert de eerste gratis witte stok voor blinde of slechtziende personen.
·	Het ‘Fonds Julien Legardien’ financiert de kook-, braille- en mobiliteitscursussen.
·	Het ‘Fonds Christophe’ komt gedeeltelijk tussen in de kosten voor kleine hulpmiddelen van de BrailleShop.
·	Het ‘Fonds Ouvry’ kent studiebeurzen toe aan blinde en slechtziende studenten.
Wat kan de Stichting doen dankzij de legaten?
P.-B. Bareel : Iedereen is erg gesteld op zijn eigen vrijheid en zelfstandigheid. Wie aan het einde van zijn leven blind wordt - en er vaak ook nog eens heel alleen voor staat na het overlijden van zijn/haar partner - doorstaat een beproe- ving die niemand zijn ergste vijand toewenst! In zo’n situatie is blindheid al snel synoniem van wanhoop en volledige afhankelijkheid. Op zo’n moment grijpt de Brailleliga in met een waaier aan gratis diensten op maat van elke persoon die zijn gezichtsvermogen verloren is en op zoek moet gaan naar een nieuwe vorm van zelfstandigheid.
Het opnieuw aanleren van de eenvoudige, dagelijkse handelingen (zieh wassen, aankleden, eten, de woning netjes houden,...) zijn van cruciaal belang om een waardig en onafhankelijk leven te kunnen leiden. Het aanleren van verplaatsings- technieken met de lange witte mobiliteitsstok of een blindengeleidehond biedt een garantie op een zekere zelfstandigheid en sociale contacten, opent nieuwe mogelijkheden en doorbreekt de eenzaamheid.
Daarnaast biedt de begeleiding van jongeren doorheen hun hele schoolloopbaan hen de kans om op termijn een diploma te behalen en net als iedereen een beroep
uit te oefenen. Ze kunnen zieh hierdoor ontplooien en financieel onafhankelijk zijn. Een eigen gezin stichten en net zoals u en ik een gewoon gezinsleven hebben, wordt dan ook een haalbare realiteit.
Lezen wordt opnieuw mogelijk dankzij de luisterboeken op cd die personen met een visuele beperking thuis met plezier kunnen beluisteren. Informaticalessen en het leren gebruiken van teeh- nologische hulpmiddelen opent voor hen de weg naar het internet en de hele virtuele wereld.
Jonge onderzoekers in de oogheelkunde krijgen steun om onderzoek te verrichten en op zoek te gaan naar nieuwe behandelingen voor visuele aandoeningen. Ook dat is een van de missies die we dankzij de legaten kunnen financieren.
Het grote publiek informeren over de risico’s van blindheid en slechtziendheid is tevens een opdracht. We hopen iedereen te overtuigen zorgvuldig om te springen met hun ogen en hen gevoelig te maken voor de problemen waarmee blinde en slechtziende mensen dagelijks geconfronteerd worden.
Dankzij een erfenis kunnen we vaak een volledig nieuwe activiteit ontwikkelen, of zelfs een regiohuis van de Brailleliga aankopen of renoveren conform de spe- cifieke noden van personen met een visuele handicap.
Wat kan men nalaten?
Ch. Pringier : Er zijn ontzettend veel, bijna onbeperkte, mogelijkheden, zolang de erflater maar volledig of gedeeltelijk eigenaar of blote eigenaar is. Het legaat is altijd een grote steun voor ons werk ten voordele van blinde en slechtziende personen. In sommige gevallen is er echter een reservatair of voorbehouden erfdeel voor een of meerdere erfgenamen.

De erflater kan een roerend goed (bankrekening, aandelenportefeuille, voorwerpen en snuisterijen, auto, ...) of een onroerend goed nalaten. In derge- lijke gevallen spreken we van een bijzonder legaat. De erflater kan een deel of een percentage van zijn vermogen nalaten, wat we dan weer een legaat onder algemene titel noemen. Hij kan de Brailleliga ook als algemene legataris aanduiden voor de volledige erfenis, al dan niet met bepaalde verplichtingen. Sommige bezittingen worden - in duidelijk omlijnde gevallen - door de vere- niging gebruikt in het kader van haar activiteiten (bv. als regiohuis of voor een bepaalde activiteit van de Sociale dienst).
Benadeelt een legaat aan de Stichting voor de blinden de erfgenamen dan niet?
P.-B. Bareel : De wet zit goed in elkaar en voorziet een voorbehouden erf- deel voor de wettelijke erfgenamen. In ons geval is het vaak zo dat de mensen die de Stichting voor de blinden in hun testament opnemen geen directe erfgenamen - kinderen of kleinkinderen - (meer) hebben.
Heel wat mensen willen in eerste instantie een testament opmaken ten gunste van naasten met wie ze een ver of zelfs onbestaand bloedverwantschap hebben. De successierechten lopen in dergelijke gevallen echter erg snel op (tot wel 80% in sommige gevallen), waardoor bijna alles dus gewoon naar de staat gaat. Mensen kunnen bij ons langskomen in het kantoor van de Brailleliga of wij kunnen desgewenst bij hen langsgaan. Dan maken we samen een voorstel op dat voldoet aan hun wensen, en dat ze nadien kunnen voorleggen aan een notaris naar keuze.
In alle andere gevallen raden we de mensen aan om een notaris in te scha- kelen om een dubbelzinnige interpretatie van het testament te vermijden of simpelweg om het te laten uitvoeren. De notaris kan dan samen met de erflater op zoek gaan naar de beste oplossing voor diens nalatenschap. Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen van de erflater, zijn/haar onafhan- kelijkheid en de wet op het opmaken van een testament.
Indien de persoon een goed doel wenst te steunen, maar tegelijk een deel van zijn vermogen wil nalaten aan een persoon met of zonder bloedverwantschap (bv. vriend, buur of petekind), bestaan er elegante en volledig legale oplos- singen. Die oplossingen zijn gebaseerd op het artikel 64 § 2 van het Wetboek der successierechten, vandaag beter gekend als een duo-legaat.
Een duo-legaat? Wat houdt dat in?
Ch. Pringier : Artikel 64 § 2 van het Wetboek der successierechten laat toe een som of een goed aan een persoon na te laten en een andere persoon de successierechten voor dat legaat te laten betalen.
Ik geef een becijferd voorbeeld waarmee het verschil tussen een legaat en een duo-legaat duidelijk wordt. Het toont ook aan dat de ervende partijen er financieel voordeel uit halen. Hoe groter het bedrag, hoe groter het voordeel.
Een voorbeeld van een legaat: Paul woont in Brussel en heeft geen naaste familie. Hij wil 45.000 euro nalaten aan zijn goede vriend Yves. Yves moet 40% successierechten betalen. Dat is immers het tarief dat in Brussel van toepassing is op schijven van 0 tot 50.000 euro voor personen zonder bloedverwantschap. Yves zal dus 40% van de 45.000 euro moeten afgeven, dat is 18.000 euro. Hij houdt slechts 27.000 euro over van de
45.000 euro die Paul hem naliet.
Hetzelfde voorbeeld, maar dan met het zogenaamde duo-legaat: de Stichting voor de blinden (stichting van openbaar nut van de Brailleliga, Engeland- straat 57 te 1060 Brussel) wordt opgenomen als bijzondere legataris voor een bedrag van 45.000 euro dat door Paul wordt nagelaten. De voorwaarde hier- voor is dat de stichting 28.000 euro netto - dus vrij van successierechten en -kosten - moet betalen aan Yves. In dit geval is het de stichting die de successierechten van Yves betaalt. Hij krijgt 28.000 euro netto, of 1.000 euro meer dan in het eerste voorbeeld. De Stichting voor de blinden betaalt 40% op de
28.000	 euro die ze aan Yves geeft, wat overeenkomt met de 11.200 euro aan successierechten van Yves. De stichting betaalt ook haar eigen successie- rechten t.w.v. 1.122 euro (6,6% op 17.000 euro (45.000 - 28.000 euro)). De Stichting voor de blinden krijgt zo een nettobedrag van 4.678 euro (45.000 -
28.000	 - 11.200 - 1.122 euro), wat in de ogen van de wetgever volledig legaal is dankzij de techniek van het duo-legaat.
Erfenis van Paul voor Yves :
·	Successierechten (Staat) : 18.000€
·	Nettobedrag: 27.000€
·	Nettobedrag voor de Stichting voor de blinden : 0€
Erfenis van Paul voor de Stichting voor de blinden en Yves via het duo-legaat :
·	Successierechten (Staat) : 12.322 €
·	Nettobedrag: 28.000€
·	Nettobedrag voor de Stichting voor de blinden : 4.678€
Erfenis van Paul voor de Stichting voor de blinden :
·	Successierechten (Staat) : 2.970€
·	Nettobedrag: 0€
·	Nettobedrag voor de Stichting voor de blinden : 42.030€
Wat vindt de Stichting voor de blinden van de techniek van het duo-legaat? 
P.-B. Bareel : Dankzij het duo-legaat kan de erflater na de juiste berekeningen een hoger bedrag (en liefst een bepaald percentage van diens erfenis) nalaten aan een of meerdere personen naar keuze en tegelijk een goed doel steunen!
Toch zouden sommigen geneigd kunnen zijn de techniek van het duo-legaat uit te buiten en het enkel aanwenden als een fiscaal middel om slechts een van de partijen te bevoordelen en de Stichting voor de blinden zo een te verwaarlozen bedrag na te laten. Dat valt te betreuren. 
Gelukkig werden in recente omzendbrieven van de fiscale autoriteiten en in de antwoorden van de Minister een bepaalde limiet opgelegd, en voegden ze zo een zeker ethisch aspect toe aan de duo-legaten, wat we erg op prijs stellen.
Hoe worden de legaten beheerd door de Stichting?
P.-B. Bareel : Bareel. Zowel een legaat van een roerend als van een onroe- rend goed, moet eerst door de Raad van Bestuur aanvaard worden. Wanneer de nettowaarde van het legaat meer dan 100.000 euro bedraagt, moeten we de toestemming vragen aan de FOD Justitie om de erfenis te mogen aanvaarden. Die procedure verloopt vrij snel (maximaal drie maanden) en vormt een extra controlemechanisme van een extern orgaan.

Vervolgens verkopen we in de meeste gevallen het onroerend goed openbaar na een schatting door een expert. Dat gebeurt steeds in nauwe samenwerking met de notaris die ons op de hoogte heeft gebracht van het overlijden van de erflater. De Brailleliga schakelt namelijk al jaren enkel deze notaris in voor het afhandelen van de erfenis. In diens hoedanigheid van notaris van de overledene - die vaak ook de overledene goed gekend heeft - is hij immers het best geplaatst om erop toe te zien dat de wens van de overledene wordt gerespecteerd.
Welke procedure moet er worden gevolgd om een vermogen, of een deel ervan, aan de Stichting voor de blinden na te laten?
Ch. Pringier : In eerste instantie moet er een testament worden opgemaakt. U kunt dat zelf thuis doen of samen met een nota- ris doen.

Indien u zelf uw testament opmaakt (ook wel een ‘olografisch testament’ genoemd) moet het volledig met de hand geschreven, gedateerd en onderte- kend zijn. Het wordt sterk aanbevolen om het vervolgens bij een notaris neer te leggen. Voor alle zekerheid kunt u de notaris vragen het CRT (Centraal Register van Testamenten) daarvan op de hoogte te brengen. Zo vermijdt u dat het testament na uw overlijden niet wordt gevonden, verloren raakt of zelfs vernietigd wordt door gewetenloze personen voor wie uw testament ongunstig zou blijken te zijn. 
Een testament dat u door een notaris laat neer- schrijven, wordt als ‘authentiek’ bestempeld. Het wordt opgemaakt in het bijzijn van twee getuigen, in een duidelijke, niet mis te verstane bewoording, zodat er geen twijfel kan bestaan over de naleving ervan. De notaris bewaart het testament op zijn kantoor en brengt het CRT daarvan op de hoogte.
Wat doet het CRTprecies?
Ch. Pringier : Het CRT houdt de informatie bij die het van notarissen krijgt i.v.m. de gedateerde testamenten of wilsverklaringen die zij in naam van de erflaters op hun kantoren bewaren. Na het overlijden van een persoon gaat de notaris op vertoon van een door de gemeentelijke administratie afgeleverde overlijdensakte na bij het CRT of er al dan niet een testament of wilsverkla- ring van de overledene bestaat.
Desituatie van de erflater kan in de loop der jaren veranderen ... kan men een testament nog aanpassen?
P.-B. Bareel : De erflater kan op elk moment en zo vaak hij dat wil, zijn testament nietig laten verklaren of aanpassen. Wanneer hij een nieuw testament opstelt, vervangt het automatisch het oude testament. In dat geval dient hij:
·	te verklaren dat hij alle bepalingen uit het verleden met betrekking tot zijn testament intrekt of nietig verklaart;
·	in datzelfde document de nieuwe bepalingen te vermelden;
·	het document met de hand te schrijven, te dateren en te ondertekenen.

Door een zogenaamd codicil op te stellen behoudt het originele testament zijn waarde. Het codicil laat echter toe dit testament gedeeltelijk te wijzigen of aan te vullen. Ook het codicil moet met de hand geschreven, gedateerd en ondertekend zijn.
ZIJN ER NOG VRAGEN?
Wilt u graag eens langskomen op onze diensten om te zien wat er concreet met de schenkingen van onze donateurs en erflaters gebeurt? Neem dan gerust contact op met Pierre-Baudouin Bareel of Chantal Pringier:
·	telefonisch op het nummer 02 533 33 19
·	per mail naar stichting@braille.be
·	per post naar het adres: Stichting voor de blinden, Engelandstraat 57, 1060 Brussel.
Zij ontmoeten u graag wanneer u dat het beste past, discreet en geheel vrijblijvend. U kunt via hetzelfde nummer ook een exemplaar van onze informatiebrochure over legaten aanvragen “Leven zonder te zien ... met uw hulp”.

ONDER ONS

Nummer 4 - 2013 
Oktober - November - December
DE RECHTEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP: GEEF UW MENING!
Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, dat in 2006 in New York afgekondigd werd, is in 2009 door België geratificeerd. Het Verdrag vraagt aan de deelnemende landen om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van een meer inclusieve samenleving. Dat betekent dat wetgevingen moeten evolueren, rekening houdend met thema’s als non-discriminatie, gelijkheid van kansen, de verplichting te zoeken naar redelijke aanpassingen, toegankelijkheid en rechts- bekwaamheid van personen met een handicap. Alle aspecten van het dagelijks leven worden hierbij betrokken: onderwijs, arbeidsmarkt, vrije tijd, cultuur, gezondheid, ...
In België werd het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding aangeduid als onafhankelijk organisme voor de opvolging van de toepassing van het Verdrag. Het Centrum voor gelijkheid van kansen gaf op zijn beurt de opdracht aan een consortium van Belgische universiteiten (KULeuven, UHasselt, Université Libre de Bruxelles, UAntwerpen en UGent) om onderzoek te doen naar de stand van zaken betreffende de implementatie van het VN-verdrag in alle domeinen van het leven van personen met een handicap. Het Centrum wil de mening kennen van personen met een handicap, ve- renigingen voor personen met een handicap en alle andere mogelijke betrokken verenigingen of organisaties. Om dit te realiseren, worden kleine werkgroepen met 8 tot 10 deelnemers georganiseerd in deverschillende regio’s van het land, tussen half november 2013 en half februari 2014. Zij zullen zich over 7 thema’s buigen:

1.	Gelijkheid en non-discriminatie.
2.	Toegankelijkheid (vervoer, gebouwen, diensten, informatie, ...).
3.	Rechtsbekwaamheid (de bekwaamheid om zelf te handelen en beslissingen te nemen).
4.	Vrijheid en veiligheid.
5.	Zelfstandig leven.
6.	Onderwijs.
7.	Arbeid.
Bent u geïnteresseerd en wenst u uw mening te geven over één van deze thema’s? Schrijf u dan in via de website: http://www.conventionhandicapverdrag.be of neem contact op met Marjan De Coster (UHasselt) per telefoon 011/26 86 89 of per mail: marjan.decoster@uhasselt.be .
Details over plaats, datum en uur van afspraak krijgt u van zodra uw inschrijving gevalideerd is.
20 KM DOOR BRUSSEL 2014: WIJ REKENEN OP U!
Het is weer zover! De Brailleliga is haar spieren reeds aan het opwarmen om één van Brussels grootste evenementen te verbazen met haar sportief talent... Jawel, in mei 2014 zullen onze blauwe lopers opnieuw de 30.000 deelnemers en dito omstaanders van de 20KM door Brussel op een sportieve manier sensibiliseren over de visuele handicap!

Onze ploeg bestaat sinds enkele jaren uit een bonte mengeling van ziende, slechtziende en blinde lopers. Een aanzienlijk deel daarvan blijkt niet uit het eerste het beste hout gesneden te zijn als we hun tijd van naderbij bekijken (1u09 was onze nummer 1 in 2013!). Motivatie en een sociale drijfveer is echter wat ze allen gemeen hebben, of ze nu 13 of 73 jaar zijn. Onze ploeg begint stilaan een gekende aanwezige te zijn, dat bleek uit ons 436-koppige team dat in mei 2013 aan de startlijn verscheen. Zou het door onze goede zorgen komen? Of door het feit dat onze lopers al sportend blinde en slechtziende kinderen gelukkig kunnen maken?
Wat er ook van zij, wij kijken er opnieuw heel hard naar uit om jullie allemaal te verwelkomen én aan te moedigen, alsook de vrienden, familie en collega’s die jullie hebben overtuigd om mee te lopen in onze ploeg, of die bereid zijn jullie deelname te sponsoren (elke gift vanaf €40 geeft namelijk recht op een fiscaal attest)!
Concreet: stip alvast zondag 18 mei 2014 aan in jullie agenda en schrijf voor maandag 10 maart in in onze ploeg! Dit kan via het inschrijvingsformulier op onze website www.braille.be, per telefoon op 02 533 32 11 of per e-mail naar 20km@braille.be. Wij hebben uw naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, eventuele resultaten in 2013 en uw kledingmaat (t-shirt) nodig om uw inschrijving te voltooien.
De inschrijvingskosten voor blinde en slechtziende personen en hun gids worden door de Brailleliga ten laste genomen. Ben je op zoek naar een begeleider? Laat het ons dan weten! Wij zoeken een deelnemer uit jouw buurt die gedurende enkele maanden op geregelde tijdstippen samen met jou kan trainen.Overtuigd? Of toch nog niet helemaal? Neem dan vlug een kijkje op onze website en ontdek er nog meer redenen waarom wij je graag in ons team zouden verwelkomen! Wij wensen jullie alvast een energieke start van het nieuwe jaar... en hopen je op 18 mei aan de startlijn terug te zien!
Tot dan!
NIEUWS VAN DE BRAILLESHOP.
Als we aan de winter denken, denken we al snel aan koude dagen, maar met de juiste uitrusting kunnen we ook in dit seizoen genieten van mooie, verkwikkende wandelingen in de Ardennen of langs het strand. De BrailleShop stelt u daarom volgende artikels voor:
In de winter is er minder licht en wordt het ook al veel sneller donker. Voetgangers, zorg er daarom voor dat u goed zichtbaar blijft! Draag ons fluorescerend vestje (R1771) met het symbool van blindheid over uw kledij samen met onze regelbare pet (R1772).
Onze stokhandschoen in fleece (R1053) beschermt uw handen tegen de koude zodat u uw witte stok gemakke I ijk kan blijven gebruiken.
Onze schoenovertrekken, beschikbaar in maat M (voor schoenmaat 36 - 41) (R1699) en maat L (voor schoenmaat 39 - 46) (R1700) behoeden u voor gevaarlijke valpartijen.Al deze artikels zijn natuurlijk ook leuke cadeautjes voor onder de kerstboom in deze feestperiode.De BrailleShop maakt van deze gelegenheid gebruik om u te bedanken voor uw trouw en uw kostbare tips en advies gedurende het ganse jaar. Uw suggesties zijn voor ons een grote hulp... om u in de toekomst nog beter te kunnen helpen.
En om gedurende het hele jaar 2014 dichtbij u te zijn, herinneren wij u eraan dat onze agenda’s en kalenders in grootletterdruk nog steeds te koop zijn en dit zolang er aanvragen binnenkomen.
De BrailleShop is gesloten tijdens de feestdagen en dit vanaf 24 december 2013 tot en met 12 januari 2014. Na het maken van de inventaris zal de BrailleShop terug openen op maandag 13 januari 2014.
Wij wensen u en uw naasten een schitterend jaar 2014!
NIEUWS VAN DE SOCIALE DIENST.
Het einde van de SIS-kaart is in zicht.
Vanaf 1 januari 2014 zullen de ziekenfondsen geen nieuwe SIS-kaarten meer uitreiken. De gestolen of verloren SIS- kaarten of de kaarten waarvan de geldigheid verstrijkt, zullen niet meer vervangen worden. Na 31 december 2013 raken de verzekerbaarheidsgegevens op de SIS-kaart in ongebruik.
Op dit ogenblik vervult de SIS-kaart twee doelstellingen:
·	de sociaal verzekerden identificeren, met andere woorden de personen die bij een ziekenfonds zijn aangesloten;
·	de rechten van de sociaal verzekerden inzake de terugbetaling van de gezondheidszorg vaststellen.
Deze doelstellingen zullen op een andere manier worden gerealiseerd. Voor de identificatie wordt in principe de elektronische identiteitskaart (eID) gebruikt om uw identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) te lezen. Het is niet voorzien dat de gegevens van de SIS-kaart op de elektronische identiteitskaart zouden worden opgeslagen om het statuut in de ziekteverzekering te achterhalen. Deze gegevens worden door uw ziekenfonds elektronisch bewaard. De professionals in de gezondheidszorg zullen geleidelijk aan deze gegevens online kunnen raadplegen. Zo kunnen de meeste apothekers vandaag al, in uw aanwezigheid, uw verzekerbaarheidsgegevens raadplegen. In principe zouden alle apothekers op 1 januari 2014 over dit systeem moeten beschikken.
Hou uw SIS-kaart echter wel goed bij want ze blijft nuttig, zeker zolang niet alle professionals uit de gezondheidszorg tot het nieuwe systeem zijn toegetreden. Tijdens deze overgangsperiode, en dit ten laatste tot eind 2015, zal de SIS-kaart enkel nog gebruikt kunnen worden voor de identificatie. Om te weten hoe lang uw SIS- kaart nog geldig is, telt u gewoon 10 jaar bij de startdatum van de geldigheid, die gedrukt staat op de kaart.
Beroepsziekten.
Het Fonds voor beroepsziekten en het Fonds voor arbeidsongevallen hebben de handen in elkaar geslagen. Sinds 1 september informeren de sociaal assistenten van het Fonds voor arbeidsongevallen op regelmatige basis in meerdere gemeenten de burgers over de werking van beide instellingen.
Op de website www.fmp-fbz.fgov.be vindt u onder de rubriek “Contact” de lijst van de steden waar er een maandelijkse of wekelijkse permanentie is, met daarbij de data, het adres en de gegevens van de sociaal assistent(e). Voortaan zijn er regionale informatieloketten in Hasselt, Aalst, Antwerpen, Mechelen, Sint- Niklaas, Turnhout, Brugge, Gent, Kortrijk, Roeselare en Tongeren.
Een stap in de goede richting naarverkiezingen die toegankelijk zijn voor iedereen!
Voortaan zal het voor elke kiezer met een handicap mogelijk zijn om zich in het stemhokje te laten begeleiden door een persoon naar keuze, mits toestemming van de voorzitter van het stembureau en dit zonder voorafgaande aanvraag.
Voordien stelde artikel 143 van het Kieswetboek dat enkel de kiezers die omwille van een “lichaamsbeperking” niet alleen naar het stemhokje konden gaan of alleen hun stem konden uitbrengen zieh mochten laten begeleiden door een persoon naar keuze, met de toestemming van de voorzitter van het stembureau. De term “lichaamsbeperking” was zeer begrenzend, waardoor het regelmatig gebeurde dat aan personen met een sensoriele of eognitieve handicap geweigerd werd om zieh te laten begeleiden in het stemhokje omdat hun handicap niet ziehtbaar was...
Na herhaaldelijk aandringen van de verenigingen voor personen met een handicap is de term “lichaamsbeperking” in het kieswetboek gewijzigd in “fysieke, mentale of sensoriele beperking”. De wijziging van deze terminologie erkent het belang voor iedereen, ongeacht de handicap, om op een toegankelijke manier te kunnen gebruik maken van het stemrecht. Goed om te weten in het vooruitzicht van 25 mei 2014!
Han een gratis abonnement van De Lijn bekomen?
Onlangs zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de toekenning van de gratis abonnementen (Buzzy Pazz of Omnipas) van de vervoersmaatschappij De Lijn.
Voortaan heeft u enkel recht op een gratis abonnement indien u:
·	ingeschreven bent bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH);
·	een tegemoetkoming krijgt van de Federale overheidsdienst sociale zekerheid (FODSZ);
·	door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) gerechtigd bent op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM).

Het statuut van personen met een chronische aandoening.
De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de voorwaarden bepaalt voor het statuut van personen met een chronische aandoening.
Met de tekst wordt voorgesteld dat het statuut:
·	automatisch wordt toegekend door het ziekenfonds waarbij de rechthebbende is aangesloten of ingeschreven, op basis van een financieel criterium of op basis van een voordeel van de forfaitaire toelage voor de hoge gezondheidsuitgaven;
·	wordt toegekend op basis van een attest, opgemaakt door een specialist, waarin verklaard wordt dat de rechthebbende aan een zeldzame ziekte lijdt.
Momenteel krijgen personen die het statuut hebben volgende voordelen: verplichte toepassing van het systeem van de derdebetaler vanaf 1 januari 2015 en de verlaging met 100 euro van het grensbedrag van de remgelden. Concreet zullen de ongeveer 840.000 chronisch zieke personen kunnen genieten van een snellere terugbetaling van het remgeld via de Maximumfactuur en van de derdebetalersregeling waardoor ze niet langer zelf al hun medische kosten moeten voorschieten.

Dienstencheques: nieuwe prijsverhoging.
Vanaf 1 januari 2014 worden de dienstencheques duurder. Dit is slecht nieuws, vooral ook omdat de fiscale aftrekbaarheid ervan sedert 1 juli 2013 beperkt is.
Op 1 januari 2014 verhoogt de prijs van de dienstencheques met 50 cent. Vanaf dan zal een cheque 9 euro kosten. Om nog van het oude tarief (geldig tot en met 31 december 2013) te kunnen blijven genieten, moet u uw dienstencheques bestellen voor het einde van het jaar. U kan de oude cheques sowieso niet meer gebruiken na 30 april 2014. Na die datum moet u een supplement van 50 cent bijbetalen.
Beperking van de fiscale aftrekbaarheid.
Vanaf 1 juli 2013 is de fiscale aftrekbaarheid van dienstencheques beperkt tot 1.350 euro per persoon per jaar.
Voor betalingen die gebeurd zijn voor 1 juli 2013, blijft het maximaal aftrekbare bedrag beperkt tot 2.720 euro (belastingsaangifte 2014, inkomensjaar 2013). Het maximale aantal dienstencheques wordt bepaald in functie van de gezinssamenstelling:
·	maximaal 800 dienstencheques voor elk gezin;
·	maximaal 400 cheques voor een alleenstaande persoon;
·	maximaal 2.000 cheques voor een eenoudergezin, een persoon met een handicap of de ouders van een minderjarige met een handicap.
Personen met een handicap kunnen dus nog steeds 2.000 cheques per jaar krijgen. Het vereiste attest kan je verkrijgen bij de provinciale afdelingen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Nieuwe stap in het beleid van sociale maatregelen voor drinkwater.
Sedert 1 juli 2011 is het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht. Dat legt de algemene rechten en plichten vast voor alle drinkwatermaatschappijen en hun klanten. Met het nieuwe decreet van 19 juli 2013 wordt er een volgende stap gezet in het beleid van sociale maatregelen voor drinkwater.
Het basisprincipe is dat de drinkwatermaatschappij de drink- watertoevoer niet mag afsluiten, tenzij er een bedreiging is voor de veiligheid en de volksgezondheid of er sprake is van fraude of klaarblijkelijke onwil vanwege de klant. Het begrip “klaarblijkelijke onwil” leidt echter al eens tot verwarring en laat ruimte voor verschillende interpretaties. Daarom bevat de tekst een opsomming van concrete redenen waarom de waterlevering kan stopgezet worden.
Het ontwerpdecreet verankert ook dat de waterleverancier in geval van afsluiting specifieke procedures moet respecteren zoals voorafgaandelijke kennisgeving, de intentie tot afsluiting en het respecteren van een minimumtermijn tussen de kennisgeving en de effectieve afsluiting. De lokale adviescommissie krijgt bovendien de opdracht te onderzoeken of de levering kan afgesloten worden in gebouwen met slechts een meter.

Het decreet is ook een stap in de goede richting voor sociaal kwetsbare klanten. Leefloners, bejaarden met een minimuminkomen en personen met een handicap krijgen op die manier bijkomende rechten zoals een gratis waterscan, de mogelijkheid tot maandelijkse betalingen en afbetalingsplannen op maat. Zij worden voortaan ook vrijgesteld van de vaste vergoeding voor drinkwater.
Nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp Vlaanderen.
Op 3 juli 2013 heeft het Vlaams Parlement het nieuwe decreet integrale jeugdhulp goedgekeurd en plenair gestemd. Op 1 maart 2014 zal in heel Vlaanderen de integrale jeugdhulp in werking treden.
Het Decreet integrale jeugdhulp hertekent het jeugdhulplandschap volledig. Het uitgangspunt is dat elke jongere die hulp nodig heeft, zo snel mogelijk en in zo weinig mogelijk stappen de passende hulp moet vinden. Tot dusver bieden in Vlaanderen honderden organisaties jeugdhulp aan, elk met hun eigen specifieke opdracht. Door deze versnippering glippen vandaag jongeren vaak door de mazen van het net. Met het nieuwe decreet wordt ingegrepen in de organisatie en werking van de bestaande jeugdhulp. Het nieuwe landschap zal veel overzichtelijker worden, in de eerste plaats voor de client maar ook voor de jeugdhulpverleners.

Het decreet is gebaseerd op enkele krachtlijnen:
·	de jongere staat centraal: de eigen kracht van de jongere en zijn omgeving zijn de belangrijkste bron van hulpverlening;
·	wie hulp zoekt, moet die snel kunnen vinden;
·	samen verantwoordelijk voor de continuiteit;
·	jeugdhulp in crisissituaties en verontrustende situaties;
·	gerechtelijke jeugdhulp;
·	participatie van jongeren en ouders.
Brochure overoppasmogelijkheden voor kinderen met een handicap.
Zelf zorgen voor een kind met een handicap vraagt vaak heel veel inzet en energie van de gezinsleden. Er even tussenuit kunnen, wat tijd nemen voor zichzelf om de batterijen weer op te laden is voor de ouders dan ook erg belangrijk, maar helaas niet zo vanzelfsprekend.
Waar en hoe een oppasser of oppasdienst vinden voor een kind met een handicap? Wat als je met je partner en je eventuele andere kinderen eens op vakantie wil? Of wat als je met je kind met extra zorgen op vakantie wil? Kan een kind met een handicap ook op vakantie of naar een speelplein? Bestaat er ook vakantieopvang voor kinderen met een handicap?

Met de brochure “Uit de schaduw” wil de vzw Gezin en Handicap ouders van een kind met een handicap op weg helpen. In de brochure wordt heel wat informatie over diensten en organisaties die oppas, logeermogelijkheden, vakanties, ... bieden, gebundeld.
De brochure kan besteld worden door 13 euro (voor leden van Gezin en Handicap) of 18 euro (voor niet-leden en professionals) te storten op rekeningnummer IBAN BE60 7895 5189 6470 met vermelding “brochure uit de schaduw”. De brochure wordt na betaling opgestuurd.
Nieuw beschermingsstatuut voor wilsonbekwame personen.
Wanneer iemand 18 jaar wordt, wordt hij meerderjarig en dus juridisch zelfstandig. Vanaf dan kan men contracten afsluiten, een bankrekening openen, enz. Sommige mensen zijn hiertoe echter omwille van diverse redenen niet in staat. Voor deze personen worden er momenteel twee frequente beschermingsmaatregelen toegepast, met name de verlengde minderjarigheid en de voorlopige bewindvoering.
Vanaf 1 juni 2014 zal er nog slechts één beschermingsstatuut bestaan, namelijk “de bewindvoering”.
De nieuwe wet vertrekt vanuit het idee dat er enkel bescherming geboden moet worden waar dit echt nodig is. Ze biedt dan ook veel meer mogelijkheden voor een bescherming op maat. Vanaf 1 juni 2014 zijn volgende vormen van bescherming mogelijk:
·	Buitengerechtelijke bescherming:
De bescherming is beperkt tot het beheer van goederen en geld. De persoon die op deze manier beschermd wordt, blijft juridisch handelsbekwaam. Men spreekt in dat geval van een lasthebber en niet van een bewindvoerder.
·	Gerechtelijke bescherming:
Indien de buitengerechtelijke bescherming alleen niet volstaat, kan de vrederechter overgaan tot gerechtelijke bescherming voor de persoon en een bewindvoerder aanstellen. De vrederechter zal dan uitdrukkelijk opsommen voor welke handelingen de beschermde persoon onbekwaam is (keuze van verblijfplaats, toestemming voor een huwelijk, uitoefenen van de rechten van patient, ...). Binnen de gerechtelijke bescherming zijn er twee gradaties:
·	bijstand: de beschermde persoon mag zelf initiatief nemen, maar moet hiervoor bijgestaan worden door de bewindvoerder;
·	vertegenwoordiging: de bewindvoerder neemt het initiatief in naam van de beschermde persoon.

De vrederechter stelt de bewindvoerder aan. Hij kiest bij voorkeur iemand uit de naaste omgeving. De bewindvoerder moet jaarlijks verslag uitbrengen bij de vrederechter.
De beschermingsmaatregel kan bij de vrederechter aangevraagd worden vanaf de leeftijd van 17 jaar. Voor personen die nu al het statuut van verlengde meerderj arigheid of voorlopige bewindvoering hebben, zijn er overgangsmaatregelen voorzien.

NIEUWS VAN DE DIENST VRIJETIJDSBESTEDING.
Activiteiten januari, februarien maart
Donderdag 23 januari 2014: Culturele namiddag in het NH - Hotel in Gent: Brechtse Hummel Bummel - Een reisje naar Tirol.
De 17 muzikanten van het Brechtse Hummel Bummel nemen jullie in typische lederhosen mee voor een muzikale reis over Duitsland, met een ommetje via Tsjechie, naar Tirol.
Dinsdag 11 februari 2014: Culturele namiddag Onstende: Ann Kenis - Crooner Classics.
Tijdens deze show kunnen jullie genieten van de mooiste melodieen uit de oude doos. Ann neemt jullie mee naar de jaren ‘30 tot ‘60, toen crooners zoals Frank Sinatra, Pat Boone, Paul Anka en Doris Day door de radio schalden.
Vrijdag 14 maart 2014: Culturele namiddag Kortrijk: Voordracht Marnix Dekeyser.
Marnix Dekeyzer is de grondlegger van het Integraal Gezondheidsconcept (IGC) en zaakvoerder van Vita-Optima. Vita-Optima werkt met het IGC, dat steunt op de combinatie van verbetering van voedingsgewoontes, leefgewoontes en bewegingsgewoontes om tot een betere gezondheidstoestand te komen.



