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EDITORIAAL.

We worden helaas niet allemaal met dezelfde kansen geboren... Een geode start maken in het leven is voor sommigen ook niet zo vanzelfsprekend.
Een kind dat blind of slechtziend geboren wordt, moet al tal van obstakels overwinnen. Daarom nemen kinderen en jongeren met een visuele beperking bij de Brailleliga een bijzondere plaats is en wil zij hen zo veel mogelijk kansen geven om een goede start te maken in het leven.

Het is uitermate belangrijk dat zij van in hun prilste kindertijd leren leven met hun handicap. Dat is ook de doelstelling van de zelfstandigheidsstage aan zee, die elk jaar in het begin van de zomer door de Brailleliga georganiseerd wordt. Elk kind leert er helemaal alleen zijn veters knopen, zijn boterham
smeren, zijn bed opmaken, … Er worden ook vriendschapsbanden gesmeed, hun zelfvertrouwen groeit en ze gaan een stukje zelfstandiger terug naar huis.

Naar school gaan en studeren is eveneens van essentieel belang voor hun persoonlijke ontwikkeling en volledige inclusie in de maatschappij.
De diensten van de Brailleliga begeleiden en ondersteunen de blinde en slechtziende leerlingen maar een financiële hulp is ook meer dan welkom voor de soms dure aanpassingen.

Wat de Brailleliga doet voor de allerjongsten wordt u uitgelegd in de hierna volgende pagina’s. Als ook u hen een duwtje in de rug wil geven, aarzel dan niet om een gift te doen door middel van het overschrijvingsformulier dat u vindt bij dit nummer van De Witte Stok.

Van harte bedankt en zeer veel leesplezier!


DE WITTE STOK EEN DUWTJE IN DE RUG VOOR BLINDE STUDENTEN.

Naar school gaan en studies tot een goed einde brengen vergt heel wat inspanningen, zeker als men blind of slechtziend is. Om handboeken toegankelijk te maken, om te kunnen lezen wat de leerkracht op het bord schrijft, notities te maken of een taak met de PC te maken, is aangepast
materiaal, dat soms duur is, nodig. Blinde en slechtziende studenten verdienen het dan ook om aangemoedigd te worden door ons!

Naar school gaan en studeren zijn essentiële stappen in de uitbouw van hun toekomst en een geslaagde schooltijd is een stap in de goede richting voor hun inclusie in de maatschappij en hun persoonlijke ontwikkeling.
Onze Dienst begeleiding is er om hen te steunen, maar een financieel duwtje in de rug motiveert natuurlijk nog meer.

Met organisaties zoals de Brailleliga als tussenpersoon kent de Nationale Loterij sinds enkele jaren studiebeurzen toe aan studenten met een visuele handicap die hun studie willen verderzetten in het normale onderwijs, zowel in het middelbaar onderwijs als in het hoger universitair en nietuniversitair onderwijs.

De Brailleliga wil daarenboven ook haar bijdrage leveren aan die studie-ijver. In het schooljaar 2013-2014 heeft de organisatie dat ook kunnen doen dankzij de hulp van heel wat lezers van De Witte Stok, die gereageerd hebben op onze oproep van juni 2014 enerzijds en het Fonds Ouvry, zo genoemd naar een gulle gever, anderzijds. Op die manier kreeg elke beurskandidaat van de
Brailleliga, die van de Nationale Loterij financiële steun kreeg, 25 % extra financiële middelen bovenop de door de Nationale Loterij toegekende beurs.

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

Op die manier werden er 149 leerlingen en studenten met een visuele beperking geholpen in het schooljaar 2013-2014.

Uiteraard willen we ook dit jaar weer de studenten met een visuele handicap helpen. Het is dus nodig om het Fonds Ouvry opnieuw aan te spijzen. Vandaar onze oproep: help ons, want dankzij uw giften kunnen wij financiële middelen verzamelen om het fonds aan te sterken waarop blinde of slechtziende studenten een beroep kunnen doen voor het lopende schooljaar.
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 te volharden in zijn studies. Bedankt voor uw steun!


VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN STUDIEBEURZEN:

Voor het schooljaar 2014-2015 dienen de aanvragen voor de studiebeurzen opgestuurd te worden naar de Brailleliga. De aanvrager moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

·	• tussen 6 en 25 jaar oud zijn;
·	• een attest kunnen voorleggen van een visuele handicap van minstens 80%, opgemaakt door een oogarts en goedgekeurd door de Brailleliga, met een geldigheid van 5 jaar of een attest van volledige blindheid afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid;
·	• 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 tenminste 01/06/14.

Gelieve een rekeningnummer met IBAN en BIC-code te 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.


AL SPELENDERWIJS ZELFSTANDIG LEREN WORDEN.

Kinderen met een visuele beperking nemen bij de Brailleliga een bijzondere plaats in. De activiteiten die we voor hen ontwikkelen, zijn aangepast aan hun handicap en zijn er op gericht om hun zelfstandigheid te bevorderen.

De BrailleDay.

Eénmaal per jaar organiseert de Brailleliga voor de blinde en slechtziende kinderen uit het buitengewoon lager onderwijs (type 6) de BrailleDay. Het is telkens weer een dag vol boordevol spannende activiteiten en ontdekkingen. Hun verbeelding wordt gestimuleerd, hun nieuwsgierigheid wordt gewekt, nieuwe
horizonten gaan voor hen open en bovendien ontmoeten ze er lotgenootjes in een gelijkaardige situatie en dit alles buiten hun dagelijkse schoolomgeving.

Elk jaar opnieuw gaan we op zoek naar originele locaties en activiteiten, aangepast voor kinderen met een visuele handicap. Zo pasten in het verleden de dierenparken Pairi Daiza en Planckendael hun rondleidingen aan zodat de kinderen giraffen konden voeren, konden voelen aan de wol van kamelen en
echte durvertjes zelfs een slang konden aanraken. Zelf een muziekinstrument in elkaar knutselen, of zich een dagje circusartiest wanen, behoorden al tot de mogelijkheden. Heel bijzonder was zeker ook de BrailleDay 2010: prinses Mathilde, die ondertussen koningin geworden is, was toen zelfs aanwezig om
aan de kinderen een verhaal voor te lezen.

In 2015 werden de kinderen verwelkomd in het Gallo-Romeins museum in de oudste stad van het land, Tongeren. Dankzij de aangepaste rondleiding heeft de prehistorie en de leefwereld van de Vikingen voor hen vanaf nu geen geheimen meer. Bovendien hadden ze er ook de gelegenheid om zelf een zwaard of amulet te maken en dus naar huis te gaan als een echte Viking.


Met z’n allen naar zee!

Elke zomer neemt een groepje kinderen met een visuele beperking, tussen 6 en 12 jaar, voor vier dagen afscheid van mama en papa om samen met de gespecialiseerde begeleiders van de Brailleliga hun intrek te nemen in een gezellig hoevehotel in Oostende.

Tijdens hun verblijf aan zee zetten ze een grote stap vooruit naar meer zelfstandigheid. De doelstelling van de zeestage is immers dagelijkse handelingen zelfstandig leren uitvoeren zonder de hulp van de ouders. Tanden poetsen, zich aankleden, schoenveters binden, een boterham smeren, … zijn stuk voor stuk handelingen waar elk kind wel eens mee worstelt maar die voor kinderen met een visuele beperking extra moeilijk zijn om onder de knie
te krijgen. Dankzij de tips en de technieken die de begeleiders hen aanleren en niet te vergeten, de aanmoedigingen van hun lotgenootjes, lukt het hen in enkele dagen!


Omdat je al spelenderwijs beter leert, staan er ook tal van andere leuke activiteiten op het programma: zandkastelen bouwen, schelpjes zoeken, een uitstap naar het Boudewijnpark in Brugge gecombineerd met een exclusieve ontmoeting met enkele van de dieren uit het park. En zeker niet te vergeten: een bezoekje achter de schermen bij de brandweer van De Haan waar ze op de grote brandladder mogen klimmen en als echte brandweerlui de grote
waterslang mogen hanteren! 


SENSIBILISERING BEGINT BIJ DE ALLERJONGSTEN.

Personen met een visuele beperking ondersteunen en begeleiden op weg naar een zo zelfstandig mogelijk leven: dit is de belangrijkste doelstelling van de Brailleliga. De ziende wereld sensibiliseren omtrent de moeilijkheden waarmee blinde en slechtziende personen geconfronteerd worden, is daar een onderdeel van.

Aangezien onze kinderen de volwassenen van morgen zijn, is het
onontbeerlijk dat ook zij zich er bewust zijn van dat men “anders” kan zijn en toch harmonieus kan samenleven. De Brailleliga biedt verschillende mogelijkheden aan om jonge kinderen te sensibiliseren.

De BrailleBox.

De BrailleBox is een pedagogische koffer die ontleend kan worden door leerkrachten van het lager onderwijs of andere geïnteresseerden. Met dit werkinstrument kunnen ze het thema blindheid in de klas aan bod laten komen en het antwoord
vinden op de vele vragen van de leerlingen: hoe kiest een blinde persoon zijn kleren, hoe kan hij lezen of schrijven, hoe verplaatst hij zich, …

Het verhaal “Een goedgevulde woensdag voor Emma” vormt de rode draad doorheen het pedagogische dossier van de BrailleBox. Dit blinde meisje van 12 jaar laat de leerlingen kennismaken met haar leefwereld. Verscheidene hulpmiddelen die blinde en slechtziende personen in hun dagelijkse leven gebruiken, zitten ook in de koffer: een witte stok, een niveau-indicator, een uurwerk in reliëf en zelfs een brailleschrijfmachine. Verder bevat de koffer ook nog gevarieerde en duidelijke documentatie en een braille-alfabet in postervorm als cadeautje voor de klas.

De BrailleBox kan gratis ontleend worden, mits betaling van een waarborg van 150 euro. Dit bedrag krijgt de ontlener uiteraard integraal terug indien de BrailleBox in goede staat terugkeert. De BrailleBox is beschikbaar in de hoofdzetel van de Brailleliga in Brussel en tevens in alle regiohuizen, met name in Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Ath, Charleroi, Libramont, Luik
en Namen. Reserveren kan online via het formulier op de pagina voor leerkrachten van de website www.braille.be of per mail via noella.jardin@braille.be. Een gouden tip voor geïnteresseerden: reserveer tijdig!

 
Voor scholen en andere groepen (seniorenverenigingen, serviceclubs, …) die de mogelijkheid hebben om zich te verplaatsen naar de hoofdzetel van de Brailleliga in Brussel, bieden wij nog 2 andere formules aan, eveneens gratis:
een geleid bezoek aan de Brailleliga en/of een bezoek aan het Braille Museum.

Welkom in onze wereld!

Bezoek de Brailleliga en vind er het antwoord op vragen als: hoe begeleid ik een blinde persoon, hoort een blinde persoon inderdaad beter, hoe kan een blinde of slechtziende persoon zich veilig verplaatsen, koken, lezen, spelen, zich verzorgen, …? Tijdens de ongeveer 2 uur durende rondleiding krijgen bezoekers informatie over de visuele handicap, brengen ze een bezoek aan de opnamestudio voor ingesproken boeken, nemen ze een kijkje in de spelotheek met zo’n 300 spellen die aangepast zijn aan de visuele handicap en kunnen ze in het Mobi-lokaal geblinddoekt een parcours afleggen met een witte stok. Reserveren kan online via het formulier op de pagina voor leerkrachten van
de website www.braille.be of per mail via noella.jardin@braille.be.


Bezoek het Braille Museum.

Treed in de voetsporen van Louis Braille en ga 200 jaar terug in de tijd. Tijdens een bezoek aan het Braille Museum leert u alles over de geschiedenis, van vroeger tot nu, van de geniale uitvinding die het braille toch wel is. Een indrukwekkende verzameling collectiestukken onthult de evolutie van het
brailleschrift. Ook de diverse mogelijkheden van het braille vandaag komen aan bod: braille op school, in het dagelijks leven, op de werkvloer en in de informatica. Neem het braille mee naar huis en schrijf een boodschap of uw naam in braille met behulp van de brailleschrijfmachine.

Het museum is elke woensdag open voor vrij bezoek van 10u00 tot 16u00. Voor geleide groepsbezoeken kan een afspraak gemaakt worden via het formulier op de pagina voor leerkrachten van de website www.braille.be of per mail via noella.jardin@braille.be.


OOGGEZONDHEID: GLAUCOOM.

Glaucoom is de belangrijkste oorzaak van blindheid in de wereld en treft 3 % van de Belgische bevolking ouder dan 40 jaar.

De ziekte veroorzaakt een te hoge druk in het oog, waardoor de oogzenuw geleidelijk aan aangetast wordt en het gezichtsveld verkleint. Hoewel vooral 45-plussers met glaucoom te maken krijgen, kan de ziekte op elke leeftijd optreden, ook van bij de geboorte.

Normaal zicht.
Glaucoom in een gevorderd stadium.
Glaucoom in een ver gevorderd stadium.
Glaucoom in een heel ver gevorderd stadium.

De symptomen.

Er bestaan twee vormen van glaucoom: chronisch glaucoom (komt het vaakst voor) en acuut glaucoom. Chronisch glaucoom is een sluimerende aandoening. De ziekte is immers pijnloos en de symptomen duiken pas erg laat op. Wanneer de patiënt zich bewust wordt van de ziekte, zijn de gevolgen al onomkeerbaar.
Meer nog, als de ziekte onbehandeld blijft, veroorzaakt ze een permanente en definitieve aantasting van het gezichtsveld. Het is dus uiterst belangrijk om de ziekte zo snel mogelijk op te sporen en een halt toe te roepen.


In tegenstelling tot chronisch glaucoom treedt acuut glaucoom onverwachts op, door een plotse verhoging van de oogdruk. De patiënt heeft pijn in het oog en zijn zicht wordt snel troebel. Als de aandoening niet snel behandeld wordt, kan deze vorm van glaucoom leiden tot onomkeerbare blindheid.

De opsporing.

Om op tijd te kunnen ingrijpen, is het belangrijk om de risicofactoren te kennen: veroudering, familiale antecedenten, een verhoogde oogdruk, sterke bijziendheid, diabetes, ongecontroleerde hoge bloeddruk enz. Aan de hand van een aantal eenvoudige en pijnloze tests kan glaucoom worden opgespoord: meten van de oogdruk, onderzoeken van de achterkant van het oog en van het gezichtsveld. Deze tests moeten worden uitgevoerd door een oogarts, die een
diagnose kan stellen en een geschikte behandeling kan voorschrijven.

Het wordt 40-plussers sterk aanbevolen om elk jaar de druk in de ogen te laten meten. Als de oogdruk verhoogd is, is een grondiger onderzoek aangewezen. En als er uiteindelijk glaucoom wordt vastgesteld, zal de oogarts een behandeling met geneesmiddelen voorschrijven om de druk in het oog te verminderen en het gezichtsvermogen zo lang mogelijk te stabiliseren. Bij ernstige gevallen is een chirurgische ingreep, met name een laserbehandeling, niet uit te sluiten.

De behandeling.
 
Mits een tijdige opsporing en correcte behandeling kan chronisch glaucoom meestal worden afgeremd. Het zicht en het gezichtsveld kunnen gestabiliseerd worden door de druk in het oog te verlagen. Daarvoor moet de patiënt dagelijks oogdruppels toedienen.

Er kan ook een laserbehandeling worden voorgeschreven, in de plaats van of in combinatie met oogdruppels. In dat geval worden microscopisch kleine gaatjes gemaakt in de afvoerkanaaltjes van het oog, om de afvoer van oogvocht te bevorderen. Als die behandelingen niet volstaan, kan een meer ingrijpende operatie nodig zijn. Er wordt dan een kleine opening gemaakt in de oogbol, zodat het overtollige oogvocht onder het bindvlies kan afgevoerd
worden.


Acuut glaucoom is een spoedeisende aandoening, meestal van heelkundige aard.

Het voorste gedeelte van het oog (tussen het hoornvlies en de lens) zit vol oogvocht. Deze vloeistof wordt constant aangemaakt en afgevoerd. Die ‘stroom’ zorgt voor een zekere druk op het oog. Als de afvoerkanaaltjes vernauwen of verstopt geraken, neemt de interne oogdruk toe. De verhoogde druk veroorzaakt een vervorming van de papil van het oog, waardoor het weefsel van de oogzenuw gaandeweg aangetast wordt. Die situatie komt
het vaakst voor, maar er bestaan nog andere vormen van glaucoom, met uiteenlopende oorzaken.


DE BRAILLELIGA KOMT NAAR U TOE.

Het hele jaar door organiseert de Brailleliga evenementen en neemt ze deel aan beurzen. Ze presenteert er haar gratis diensten voor blinde en slechtziende personen en sensibiliseert er het publiek over de visuele handicap.

Een nieuw jaar, een vlotte start!

Ons doelpubliek is erg gevarieerd: personen met een handicap,
zorgprofessionals, blinde of slechtziende werkzoekenden, en het grote publiek in het algemeen. Om al deze groepen te kunnen bereiken startte de Brailleliga in januari meteen al met sensibiliseringsacties. Het eerste evenement waar we
aan deelnamen was de Ontmoetingsdag voor patiëntenverenigingen in het Saint-Luc ziekenhuis in Brussel.

Op het Salon des mandataires (Beurs voor mandatarissen) in Marche-en-Famenne sensibiliseerde de Brailleliga gemeentelijke beleidsmakers, provinciale vertegenwoordigers en andere leden van lokale overheden. Bovendien richtten we ons op de beurs Soins &Santé (Zorg & Gezondheid) in Namen tot verschillende zorgprofessionals.

Foire du livre 2015 (Boekenbeurs)


Op de Foire du livre (Boekenbeurs) in Brussel promootte de Bibliotheek van de Brailleliga haar audioboeken. Bezoekers werden op onze stand uitgenodigd om een moeilijk woord uit te kiezen en de betekenis ervan voor te lezen in een mini-studio die ter plaatse was geïnstalleerd. Op die manier ontdekten de bezoekers de activiteiten van onze Studio en haar talrijke
vrijwillige (voor)lezers.

Dankzij hen hebben duizenden blinde en slechtziende personen toegang tot lectuur. Begin maart nam de Bibliotheek ook deel aan
de actie “Saint-Gilles villes des mots 2015 (Sint-Gillis woordenstad 2015)”. Op een tiental uitstalramen van winkels plaatsten we tekstballonnen met woorden in brailleschrift.
Voorbijgangers moesten proberen de woorden te ontcijferen.

Sint-Gillis, woordenstad 2015

Voor personen met een visuele handicap die geïnteresseerd zijn in opleidingen ging het Centre de formation van de Brailleliga naar de opendeurdag van Bruxelles Formation, waar het aanwezige publiek kon kennismaken met de beroepen en opleidingen die tot een tewerkstelling leiden.

In Leuven was de Brailleliga aanwezig op het Disability Film Festival. We organiseerden er een thema-avond over de visuele handicap, met de vertoning van twee oude kortfilms. De eerste film ging over een instituut voor blinde kinderen. De tweede focuste zich op één van de kinderen uit het instituut, met name Herman Slobbe, die nu een zestiger is en langskwam om zijn verhaal te brengen!

Ten slotte richtte de Brailleliga zich tot personen met een visuele handicap tijdens de Ziezo-beurs in Antwerpen. Ze stelde er haar gratis diensten voor, die ze aanbiedt aan meer dan 13.450 blinde en slechtziende personen in het hele land.


Binnenkort!

Net als bij de Ziezo-beurs zal de Brailleliga zich tijdens Reva (23-25 april) in Gent en Visuu Activa (9 mei) in Lichtervelde richten tot blinde en slechtziende personen. Voor de allerjongsten zal de Brailleliga eveneens een stand bemannen tijdens de Visusmarkt van de school voor buitengewoon onderwijs, Kasterlinden, in Brussel (9 mei).

Een zeer groot publiek zal gesensibiliseerd
worden over de visuele handicap tijdens de
20 km door Brussel op 31 mei. Loop met z’n
allen mee of kom langs om ons indrukwekkende
loopteam aan te moedigen!


100STE VERJAARDAG 14-18: DE OORLOGSBLINDEN BUNDELEN HUN KRACHTEN.

In augustus 1922 sluit het oorlogsblindeninstituut van Boschvoorde definitief de deuren. Opdracht volbracht! De blinde veteranen hebben hun opleiding die moest leiden tot hun reïntegratie in het sociale en professionele leven,
achter de rug. Het verhaal is echter nog niet ten einde.

Er werden banden gesmeed en er ontstond een belangengemeenschap. Al snel besluiten de oorlogsblinden hun krachten te bundelen en een vereniging zonder winstoogmerk op te richten om hun belangen te verdedigen. Ze vragen Brussels
jurist Edmond Thieffry - een nationale held als luitenant-piloot en spilfiguur in de Belgische luchtvaart tijdens de oorlog - om de statuten op te stellen. Na de oorlog nam hij zijn carrière als advocaat aan het Hof van Beroep terug op, zonder zijn passie voor het vliegen af te zweren. Met de financiële steun van koning Albert I zou hij in 1925 immers als eerste van België naar Congo vliegen.

Op 11 november 1922 schrijft Edmond Thieffry een brief naar koningin Elisabeth om haar “hoge bescherming” te vragen voor de nieuwe vereniging. Ze gaat met plezier op zijn verzoek in. De vzw wordt opgericht in 1923, onder de naam “Werk der oorlogsblinden van Hare Majesteit de Koningin”. De doelstelling: de in de oorlog blind geworden soldaten materiële en morele steun, hulp en bescherming bieden van eender welke aard, via hospitalisatie of de uitkering van financiële of andere steun, het aanbieden van werk, de organisatie van conferenties, ...

De hoofdzetel van de vereniging is gevestigd in het Koninklijk Paleis van Brussel. Het voorzitterschap wordt toevertrouwd aan de secretaris van koningin Elisabeth, baron Henri de Traux de Wardin. De boekhouder van het “Hulpfonds van de Koningin voor Filantropische en Sociale acties”, Henri Villers, wordt aangesteld als schatbewaarder. Majoor Georges Delvaux, ex-directeur van het oorlogsblindeninstituut van Boschvoorde, wordt secretaris
van de vereniging. De structuur van het “Werk der oorlogsblinden” volgt dus in grote lijnen die van het instituut van Boschvoorde, dat in 1919 door koningin Elisabeth was opgericht.


Koningin Elisabeth overhandigt op 21 juli 1930 een vlag aan de oorlogsblinden. Links van de koningin staat minister van Defensie Charles de Broqueville. Rechts van de vlag majoor Georges Delvaux in uniform. © Foto KIK-IRPA.

Concreet had het Werk als hoofddoel een spaarpotje aan te leggen dat op het einde van het jaar uitbetaald werd als aanvulling op het inkomen van de oorlogsblinden. Om de gulheid van het publiek in de hand te werken, organiseert het Werk conferenties en vertoningen, en roept het op om schenkingen te doen in de vorm van een intekenlijst. Tal van culturele of beroepsverenigingen organiseren gala-avonden of steunacties.

Zo gaf het Brusselse filiaal van de “Guaranty Club of New York”, bestaande uit kaderleden en bedienden van een New Yorkse bank, een gala-avond in de Magdalenazaal, met de Brusselse burgemeester Adolphe Max als erevoorzitter en in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de ambassade en het consulaat-generaal van de Verenigde Staten. Er werden verscheidene concerten, voordrachten en bals georganiseerd in en buiten de hoofdstad, maar er warden ook sportevenementen op touw gezet, zoals een wielerkoers in Aalst of het internationale Italiaans-Frans-Belgisch schermgala, beide in 1924. Iets verrassender
was de “show” van de Brussels Pigeon Club, die in februari 1923 in het Brusselse Zuidpaleis ten voordele van het Werk werd georganiseerd. Deze tentoonstelling en wedstrijd voor duiven en krielkippen kende een groot succes. De koningin stelde
er zelfs ook enkele van haar eigen Hollandse kuifhoenders voor...

Koningin Elisabeth is vaak van de partij tijdens officiële huldes van
oorlogsblinden. Zo overhandigt ze op de Nationale Feestdag van 21 juli 1930 een vlag waarop in de twee landstalen “Aan de oorlogsblinden” te lezen staat, met haar initialen en de wapenschilden van België erop geborduurd. 13 juni 1937 wordt uitgeroepen tot “nationale oorlogsblindendag” en begint met een
receptie bij de koningin en een bezoek aan het graf van de onbekende soldaat, waarna een “erestoet” door de Brusselse lanen trekt, van het Noordstation naar het Fontainasplein. De vereniging wordt ook buiten de hoofdstad uitgenodigd
om deel te nemen aan vaderlandslievende ceremonies.

Op 22 juni 1931 ontvangt de stad Dinant met veel vertoon de leden van het Werk der oorlogsblinden van Hare Majesteit de Koningin. Een grote menigte verwelkomt de stoet die bloemen neerlegt bij de monumenten ter ere van de slachtoffers van de Grote Oorlog.

Er worden ook excursies georganiseerd in verschillende steden, met de hulp van het “Koninklijk Werk der Automobielen voor Invaliden en Grootoorlogsverminkten”. In september 1938 trekken ze met de auto langs het IJzerfront op pelgrimstocht van Kortrijk naar Menen, Ieper en Diksmuide. De reis eindigt in Nieuwpoort, aan het monument ter ere van koning Albert I, die vier jaar eerder overleed.

Vanaf 1937 draagt koningin Elisabeth het directiecomité van het Werk op om een project rond “luisterboeken” te bestuderen, voor het uitlenen van ingesproken boeken. De ontwikkeling van magnetische geluidsbanden kort na de Tweede Wereldoorlog, geeft een enorme impuls aan deze dienst die tot aan het overlijden van koningin Elisabeth op 23 november 1965 verleend wordt. Daarna wordt het Werk gereorganiseerd en wordt de dienst met luisterboeken opgedoekt. De opnames worden echter geschonken aan de Brailleliga, die ook onder de hoge bescherming van de koningin stond en haar bibliotheek altijd al
ruim openstelde voor de oorlogsblinden.
 
Het Werk bleef tot aan het overlijden van de laatste Belgische oorlogsblinden begin jaren 1980 actief.

 
ONS VERDRIET.

Met veel pijn in ons hart delen we u mee dat Ghislaine De Puyt, personeelslid van de Brailleliga, op 10 maart 2015 overleden is.

Ghislaine werd op 16 augustus 2010 aangeworven door de Brailleliga als beheerder van onze dienst LBL Mailing. Al zeer gauw bleek hoe geëngageerd zij was in haar werk, ze is
zich dan ook altijd blijven inzetten om deze dienst verder uit te bouwen.

We zullen haar blijven herinneren als een warme, hartelijke en goedlachse vrouw die graag deelde met anderen. Ghislaine was bijzonder professioneel in de uitvoering van haar functie. Ze wist daarbij haar commercieel talent te combineren met zorg voor de anderen. Ze was ook een luisterend oor, niet alleen om het beste te krijgen, maar ook om het beste te geven.

Ghislaine is altijd moedig blijven vechten tegen haar ziekte, maar heeft het helaas niet gehaald en heeft ons veel te vroeg moeten verlaten.

We zullen haar missen, maar ze zal voor altijd in ons hart blijven.
We danken haar voor alles wat ze gedaan heeft voor de Brailleliga. 

We betuigen hierbij ook ons diepste medeleven aan haar echtgenoot Daniele en haar zoon Alessandro.

Michel Magis
Directeur

“De luisterboeken waren heel belangrijk voor mama tijdens haar laatste levensjaren. We kunnen u dan ook niet genoeg bedanken voor het geluk dat u haar hebt bezorgd.” Na het overlijden van Simone Struvay, een fervente gebruikster van onze aangepaste bibliotheek, schonk haar zoon het geld van de inzameling tijdens de afscheidsceremonie aan de Brailleliga. Van harte bedankt voor dit gulle gebaar, en onze innige deelneming aan de familie van
mevrouw Struvay. Met deze gift zullen we een nieuw boek kunnen opnemen en te leen aanbieden in onze bibliotheek.

Naar aanleiding van het overlijden van Andrée De Moor stelde haar zoon aan familie en vrienden voor om haar een laatste eer te betuigen door een gift te doen aan de Brailleliga. We bedanken hierbij dan ook iedereen die op die vraag is ingegaan. Met hun giften kunnen we een eerste witte stok financieren, die zal worden aangeboden aan iemand die onlangs blind is geworden.

Simone Van Durme-Caty is midden in de winter overleden. Haar dochter Monique, sinds jaar en dag vrijwilligster bij de Brailleliga, waar ze zich bezighoudt met de verkoop van onze wenskaarten, vroeg aan haar familieleden, vrienden en kennissen om hun medeleven te betuigen door een gift te doen aan onze vereniging. Met dank aan iedereen die de daad bij het woord heeft gevoegd. Dankzij hun gulle steun zullen we de activiteiten van onze sociale
dienst verder kunnen financieren.
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PRIJS LION-FRANCOUT 2015.

Jaarlijks reikt de Stichting Lion-Francout een prijs van
25.000 euro uit aan een blinde persoon die door zijn moed en activiteiten de bezwaren van zijn handicap te boven komt en zich aldus voor de maatschappij verdienstelijk maakt.

Mogen hun kandidatuur voordragen: alle 100% blinde personen, zonder onderscheid van ras, geslacht of politieke overtuiging, die sedert ten minste 10 jaar vast in België wonen en sedert minstens 5 jaar de Belgische nationaliteit bezitten. De kandidaturen mogen ook door derden ingediend worden.
Om zich kandidaat te stellen, volstaat het een brief te sturen naar de Prijs Lion-Francout, samen met volgende documenten:
·	• een recent officieel getuigschrift van zedelijk gedrag;
·	• een fotokopie van de identiteitskaart;
·	• een geneeskundig attest betreffende de oogaandoening;
·	• diverse stukken met nauwkeurige aanduidingen betreffende de
·	activiteit van de kandidaat;
·	• alle andere stukken die de kandidaat gunstig acht voor zijn kandidatuur.

De kandidaturen dienen vóór 1 mei 2015 toe te komen bij:
Lion-Francout Prijs
c/o de Heer J.M. Piret
Tortelduivenlaan 9
1150 Brussel.


NIEUWS VAN DE BRAILLESHOP.

Hoe een bestelling plaatsen bij de BrailleShop?

We maken van dit eerste nummer van het jaar gebruik om de procedure om een bestelling te plaatsen bij de BrailleShop nog eens uit te leggen.
Onder voorbehoud van einde voorraad, kan u alle producten die terug te vinden zijn in de catalogus onder de rubriek BrailleShop op de website www.brailleliga.be aankopen in onze winkel.

Op de website vindt u:
·	• Een prijslijst met richtprijzen (gerangschikt volgens referentienummer);
·	• Al onze producten, opgedeeld in 10 rubrieken (mobiliteit, communicatie, uurwerken, …), te openen in PDF (met foto’s) of in RTF (zonder foto’s, enkel tekst);
·	• Onze algemene verkoopsvoorwaarden.
Elk artikel is voorzien van een foto, een korte beschrijving en een referentienummer.

Hoe uw aankopen doen?
U kan zelf naar de BrailleShop van de Brailleliga in Brussel
komen en dit van maandag tot en met donderdag, telkens van
10u – 12u en van 13u30 – 16u. U kan dan uw aankopen meteen
mee naar huis nemen, na contante betaling of met uw bankkaart
(let wel: geen kredietkaart!). Aarzel zeker niet om op voorhand
even te bellen zodat u zeker bent dat het door u gekozen model
op voorraad is.
Opgelet: U kan GEEN aankopen doen in de regiohuizen!


Indien u verkiest om uw aankopen thuis te laten leveren, kan u
uw bestelling per mail doorsturen naar brailleshop@braille.be.
Vermeld volgende gegevens in uw mail:
·	• De naam van de persoon voor wie de aankoop bestemd is, zeker indien deze persoon ingeschreven is als lid van de Brailleliga;
·	• De referentie van het gekozen artikel en de gevraagde aantallen (bv. R020001304);
·	• Het leveringsadres, indien dit een ander adres is dan het adres waarop de persoon bij de Brailleliga ingeschreven is;
·	• Andere informatie waarvan u denkt dat ze voor ons nuttig zou kunnen zijn om uw bestelling te verwerken.

Vervolgens krijgt u van ons een email met de factuur, inclusief verzendingskosten, en de referentie die u bij uw betaling dient te vermelden. Van zodra wij uw betaling ontvangen hebben, wordt uw bestelling per Taxipost verzonden. Normaal gezien worden de zendingen één keer per week verwerkt (dinsdag of woensdag)
en worden ze dan binnen de 24u geleverd. Indien u niet de mogelijkheid hebt om per mail te bestellen, kan u ons uiteraard ook telefonisch contacteren via het nummer 02 533 33 30.

Hoe bereik ik de BrailleShop?
Adres: vzw Brailleliga – Engelandstraat 57 - 1060 Brussel.
De BrailleShop is toegankelijk voor personen met een handicap
en is gemakkelijk bereikbaar:
·	• Met het openbaar vervoer: op 250 m wandelafstand van het station Brussel Zuid en de metro Hallepoort;
·	• Met de wagen: neem de kleine ring tot aan de afrit Zuid (ter hoogte van de spoorwegbrug op de Noord-Zuidas). Daar volgt u de richting Bergen en dan komt u op de Fonsnylaan. De Engelandstraat is de derde straat links.

Verlies de tijd niet uit het oog!

In 2015 wordt het zomeruur ingevoerd in de nacht van zaterdag 28 maart op zondag 29 maart (2u wordt dan 3u) en we keren weer terug naar de wintertijd in de nacht van zaterdag 24 oktober op zondag 25 oktober (3u wordt dan 2u). De BrailleShop beschikt over een uitgebreid gamma sprekende, braille- en low vision polshorloges. Wij selecteerden 2 modellen om u voor te stellen:

Dit is een Nederlandssprekende polshorloge met een LCD display, uitspraak van tijd en alarmuur, voorzien
van een zwarte nylon velcroarmband. (R.020000051)

Dit Nederlandssprekende polshorloge is een radiogestuurd model, met zwartlederen armband, voorzien van uitspraak van tijd en alarmuur en met een alarmfunctie. (R.020001805)

Je kan bij ons ook terecht voor deze radiogestuurde low vision wekker. Hij heeft een witte wijzerplaat van 9,5 cm diameter, is voorzien van verlichting en grote zwarte cijfers, de wijzers en secondewijzers zijn in het groen. Deze wekker spreekt zowel het uur als de datum uit. Hij heeft uiteraard een alarmfunctie en is voorzien van een volumeschakelaar. Batterijen dienen apart
aangekocht te worden. (R.020001804)


Nieuwe mobiele telefoons.

Deze nieuwe versie van de GSM met 4 toetsen is eindelijk beschikbaar en dus nu ook te koop in de BrailleShop.

De DORO 580 is zeer gebruiksvriendelijk en is beperkt tot 4 sneltoetsen voor 4 nummers. Dit model met een verlicht display is voorzien van GPSplaatsbepaling en een noodtoets. (R.020001852)

Vanaf nu is ook de nieuwe “low cost” Primo GSM van Doro te verkrijgen in de BrailleShop.

Het is een eenvoudige mobiele telefoon met een oplaadstandaard, kleurenscherm, toetsenbordvergrendeling
en noodknop. (R.020001858)


NIEUWS VAN DE SOCIALE DIENST.

Mededeling van de FOD Sociale Zekerheid in verband met het verlies van de inschakelingsuitkering voor bepaalde personen.

Op 1 januari 2015 verloren heel wat personen hun inschakelingsuitkering omdat de vorige regering beslist heeft die te beperken in de tijd. Deze maatregel treft ook een aantal personen met een handicap die een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming ontvangen. De Directiegeneraal Personen met een handicap zal het bedrag van die tegemoetkoming(en) met prioriteit herberekenen. Deze personen moeten dus zelf geen stappen ondernemen.

De Directie-generaal zou in principe de betrokken personen in januari of februari geïnformeerd moeten hebben. Ze stelt alles in het werk om de tegemoetkomingen zo snel mogelijk te herberekenen. U kan uw dossier ook opvolgen via Handiweb.

Indien u hierdoor in financiële problemen dreigt te komen, kan u bij het OCMW van uw gemeente aankloppen die u eventueel een voorschot kan uitbetalen.

Indien u eind februari nog geen brief gekregen hebt maar wel in aanmerking komt voor de prioritaire herberekening, omdat uw inschakelingsuitkering weggevallen is, neem dan zelf contact op
met de Directie-generaal Personen met een handicap. U kan dit doen door het bewijs van het einde van uw inschakelingsuitkering op te sturen via het contactformulier op de website www.handicap.
fgov.be of per post naar FOD Sociale Zekerheid – DG Personen met een handicap, Kruidtuinlaan 50 bus 510, 1000 Brussel.


De DG Personen met een handicap heeft niet de mogelijkheid om de dossiers prioritair te herzien van personen die wel een erkenning van hun handicap hebben maar nog geen tegemoetkoming krijgen. Deze personen kunnen wel een nieuwe administratieve aanvraag indienen.

Indien u niet door de FOD Sociale Zekerheid werd gecontacteerd en u zich in één van bovenstaande situaties bevindt, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met onze Sociale dienst. Wij zullen u graag bijstaan in de verschillende procedures.

Een brochure over de fiscale voordelen voor gehandicapte kinderen.

De FOD Financiën heeft een brochure uitgegeven over de
fiscale voordelen voor gehandicapte kinderen bij de Aangifte van de Personenbelasting. Wij vatten voor u enkele belangrijke zaken samen:

• Kinderopvang en aftrek van kinderbijslag:
“Mijn gehandicapt kind verblijft in een instelling. Daardoor wordt twee derde van de kinderbijslag rechtstreeks aan die instelling gestort. Kan ik dat bedrag aftrekken als een kost voor kinderopvang?”
Ja, u kan dit bedrag aftrekken. De instelling waar u kind verblijft,
moet u hiervoor een attest bezorgen. De fiscale aftrekbaarheid is wel beperkt tot een maximumbedrag van 11,20 euro per opvangdag en per kind.


“Tot welke leeftijd heb ik recht op de belastingsaftrek voor
kinderopvang voor mijn gehandicapt kind?”
In principe zijn deze uitgaven slechts aftrekbaar voor kinderen die nog geen 12 jaar zijn en ten laste zijn van hun ouders. Indien u kind zwaar gehandicapt is, kan de fiscale aftrekbaarheid onder bepaalde voorwaarden evenwel opgetrokken worden tot 18 jaar.

• Verhoging van de belastingvrije som:
Indien uw gezin één of meerdere kinderen met een zware handicap telt, heeft u recht op een grotere belastingvrije som.
Let wel: de fiscale betekenis van een ‘zware handicap’ is niet
dezelfde als die waarvan sprake bij de aftrek van kinderbijslag.

U kan de folder in pdf downloaden via: http://koba.minfin.fgov.
be/commande/pdf/folder-gehandicapte-kinderen-2012.pdf.

Ook op de website van de FOD Financiën (www.minfin.fgov.be)
vindt u meer informatie over dit onderwerp. U kan ook bellen
naar het contactcenter van de FOD Financiën op het nummer
0257 257 57, van 8u tot 17u.


Enkele wijzigingen in het pensioenstelsel.

Vanaf 1 januari zijn er enkele wijzigingen in het pensioenstelsel:

Werknemers en zelfstandigen zullen hun pensioenen licht zien stijgen, omdat ze nu ook rechten kunnen opbouwen tijdens de laatste maanden van hun loopbaan.

Wie langer dan 45 jaar werkt, bouwt voortaan ook pensioenrechten op na die periode. Tot vóór 1 januari 2015 telden deze jaren niet mee in de berekening. In het nieuwe systeem vallen de minst voordelige periodes weg voor wie meer dan 14.040 dagen werkte (45 jaar van 312 dagen). Wie een periode deeltijds werkte, kan voortaan blijven werken tot het totaal van 14.040 dagen bereikt is en zo toch nog een volledig pensioen krijgen.

Er zijn ook enkele belangrijke wijzigingen in het systeem van de
overlevingspensioenen:

De langstlevende partner, die niet minstens 1 jaar gehuwd geweest is, maar wel wettelijk samengewoond heeft alvorens te huwen (de periode van wettelijke samenwoning en het huwelijk moeten samen minstens 1 jaar bedragen), heeft voortaan ook recht op een overlevingspensioen indien hij aan de andere
voorwaarden voldoet.

De langstlevende partner, die jonger is dan 45 jaar heeft voortaan geen recht meer op een overlevingspensioen, maar op een overgangsuitkering gedurende 12 maanden (24 maanden indien hij één of meerdere kinderen ten laste heeft voor wie hij kinderbijslag ontvangt). Deze wijziging is niet van toepassing op
personen die op 31 december 2014 al een overlevingspensioen
ontvingen. Wie 50 jaar of ouder is, heeft recht op een overlevingspensioen. De leeftijdsgrens van 45 jaar zal geleidelijk
aan opgetrokken worden tot 50 jaar in 2025.


De overgangsuitkering kan onbeperkt gecumuleerd worden met een inkomen uit arbeid of andere socialezekerheidsuitkeringen. Wie geen beroepsbezigheid uitoefent of geen vergoeding wegens ziekte of invaliditeit ontvangt, kan na afloop van de overgangsuitkering aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering.

Vast remgeld voor de raadpleging van geneesheren-specialisten.

Vanaf 1 januari 2015 is het remgeld voor de raadpleging van een geneesheer-specialist vastgelegd op 12 euro. Personen met een bescheiden inkomen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming betalen slechts 3 euro remgeld.

In het verleden varieerde het bedrag van het remgeld voor de raadpleging van een specialist van 8 tot 15 euro.


Vereenvoudigde procedure voor de toekenning van de verhoogde tegemoetkoming.

Voortaan zullen de ziekenfondsen en de FOD Financiën een gegevensvergelijking uitvoeren. Op die manier kunnen de ziekenfondsen de mogelijke rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming beter identificeren en contacteren. De ziekenfondsen zullen, via het RIZIV, de namen meedelen van de personen die nog geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming ondanks dat ze aan de financiële voorwaarden voldoen. Daarop zal het fiscale bestuur aangeven of hun inkomen
al dan niet onder de geldende grens ligt.

De ziekenfondsen zullen dan de betrokken gezinnen contacteren. Deze moeten dan een eenvoudige verklaring op erewoord afleggen, met vermelding van al hun inkomens. Daarna zal het ziekenfonds op basis van die verklaring nagaan of de verhoogde tegemoetkoming al dan niet kan worden toegekend.

Tegemoetkomingen in de huurprijs.

Huursubsidie.

Wie in België een onbewoonbaar verklaarde woning verlaat en verhuist naar een andere, betere woning, kan hiervoor een financiële tegemoetkoming (huursubsidie) krijgen van de Gewesten. Als onbewoonbaar kan beschouwd worden: een ongezonde of overbewoonde woning of een woning die niet aangepast is aan de handicap van één van de leden van het gezin. De voorwaarden en procedures om de huursubsidie te verkrijgen, verschillen naargelang het Gewest waar de aanvrager gedomicilieerd is. Om recht te hebben op een tussenkomst, mag het gezinsinkomen niet boven een bepaalde inkomensgrens liggen.


De aanvraag moet ingediend worden bij de administratie van het Gewest (voor Vlaanderen is dit Wonen Vlaanderen) waar de woning zich bevindt. In Vlaanderen kan u dit ten vroegste 9 maanden voor u verhuist doen en uiterlijk 9 maanden nadat u verhuisd bent. In Brussel hebt u 3 maanden en in Wallonië 6 maanden tijd om de nodige stappen te zetten. Nadat u de nodige administratieve stappen gezet hebt, zal het agentschap binnen de maand controleren of uw aanvraag volledig is en eventuele ontbrekende stukken opvragen. De tegemoetkoming in de huurprijs bestaat uit twee delen: een eenmalige installatiepremie en een maandelijks bedrag gedurende een beperkte periode (maximum 9 jaar in Vlaanderen, 5 jaar in Brussel en 2 jaar in Wallonië). Ook de bedragen zijn niet in alle Gewesten hetzelfde:

• Vlaams Gewest:
Eenmalige installatiepremie: 3 maal het bedrag van de
maandelijkse huursubsidie;
Huursubsidie: 1/3 van de huurprijs met een maximum van
120 euro, vermeerderd met 20 euro per persoon ten laste.

• Brussels Gewest:
Eenmalige installatiepremie: 800 euro, vermeerderd met
80 euro per persoon ten laste met een maximum van 3
personen ten laste;
Huursubsidie: maximum 155 euro per maand, vermeerderd
met 10% per kind, of per gehandicapt gezinslid met een
maximum van 5 personen.


• Waals Gewest:
Eenmalige installatiepremie: 400 euro, vermeerderd met 80 euro per kind ten laste, of gehandicapt kind of gehandicapte volwassene;
Huursubsidie: maximum 100 euro per maand, vermeerderd
met 20% per kind ten laste en gehandicapt kind of gehandicapte
volwassene.

Voor meer informatie kan u terecht bij:
• Vlaanderen: www.vlaanderen.be of op 02 880 60 24;
• Brussel: www.logement.irisnet.be of op 02 204 14 01;
• Wallonië: http://dgo4.spw.wallonie.be of op 081 33 23 10.

Huurpremie.

Naast de huursubsidie bestaat in Vlaanderen ook nog de huurpremie.
Gezinnen met een laag inkomen die al 4 jaar of langer op de wachtlijst staan voor een sociale woning, kunnen in aanmerking komen voor de maandelijkse huurpremie. Er zijn inkomensvoorwaarden volgens gezinsgrootte.

Wie al een huursubsidie ontvangt, kan toch best ook een huurpremie aanvragen. Wonen Vlaanderen berekent dan welke premie voor de aanvrager het voordeligste is en zal de hoogste premie uitbetalen.


Hervorming in de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen.

Vanaf 1 januari 2015 worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen op een andere manier berekend. Tot nu toe moesten zelfstandigen elk kwartaal bijdragen betalen die gebaseerd waren op hun inkomsten van 3 jaar geleden. Vanaf 2015 kunnen zij bijdragen betalen op basis van hun lopende inkomsten.

De bijdragen zullen nog steeds per kwartaal geïnd worden.
Het sociaalverzekeringsfonds zal telkens een voorlopige bijdrage voorstellen die gebaseerd is op de geïndexeerde inkomsten van 3 jaar geleden. Als een zelfstandige meer verdient dan 3 jaar geleden, kan hij ervoor kiezen om een hoger bedrag te betalen. Omgekeerd, als de inkomsten gedaald zijn tegenover 3 jaar geleden, kan hij – mits toestemming van het sociaalverzekeringsfonds – een lager bedrag betalen. De
aanpassing van het bedrag gebeurt binnen bepaalde grenzen
en is afhankelijk van enkele voorwaarden.

Zodra de fiscale administratie de definitieve beroepsinkomsten
van het bijdragejaar kent, zal het sociaalverzekeringsfonds een eindafrekening van de sociale bijdragen maken. Heeft de zelfstandige teveel betaald, krijgt hij het verschil terug. Betaalde
hij te weinig, zal hij moeten bijbetalen.

Het nieuwe systeem biedt zelfstandigen de zekerheid dat zij bijdragen betalen die in verhouding staan tot hun inkomsten. Zelfstandigen met vragen over hun specifieke situatie, kunnen contact opnemen met hun sociaalverzekeringsfonds.


REVA-beurs te Gent, 23-24-25 april 2015.

Van 23 tot en met 25 april 2015 vindt de tweejaarlijkse beurs REVA opnieuw plaats in Flanders Expo Gent.
Ook de Brailleliga zal op deze informatiebeurs voor personen met een beperking aanwezig zijn (stand D1.04). Deze beurs is een plaats waar fabrikanten en verstrekkers van hulpmiddelen, organisaties die diensten aanbieden, verenigingen van personen met een handicap en bezoekers elkaar ontmoeten.

De Brailleliga beschikt over een aantal gratis toegangskaarten.
Indien u één van deze kaarten wenst te bemachtigen, neem dan contact op met de sociaal assistente van uw regio.

Het informatieboekje van de beurs is in aangepaste leesvorm (waaronder ook een gesproken versie) verkrijgbaar bij Transkript.
U kan hiervoor terecht bij Transkript via info@transkript.be of telefonisch op 02 466 94 40 of via de Sociale dienst van de Brailleliga.

Nieuws van de Sociale dienst.

Sinds 1 december 2014 werkt Charlotte Steenhaut in de regio Vlaams-Brabant. Zij is er verantwoordelijk voor de regio ten zuiden en ten westen van Brussel. Ineke Godts zal in Vlaams-Brabant vooral de regio ten noorden en ten oosten van Brussel verder opvolgen.


U kan Charlotte op woensdag en op vrijdag, telkens van 9u-12u bereiken op het nummer 02 533 32 39. Zij werkt vanuit de hoofdzetel in Brussel.

Ineke Godts kan u op maandag en vrijdag, telkens van 9u-12u bereiken op het nummer 016 20 37 97. Zij werkt vanuit het regiohuis te Leuven.

VORMING.

Vorming iPad voor beginners

iPads worden steeds vaker gebruikt door personen met een visuele beperking. Dit product is immers standaard voorzien van een aantal toegankelijkheidsopties.

Heeft u al een iPad of overweegt u een aankoop en wenst u meer te weten te komen over de mogelijkheden van dit toestel, dan is de vorming “iPad voor beginners” die de Brailleliga organiseert in de hoofdzetel in Brussel en in de regiohuizen zeker iets voor u.

Inhoud van de vorming.

De vorming focust zich op een eerste kennismaking met de iPad:
·	• Verkennen van het apparaat.
·	• Wat is de Voice-Over en Zoom en wat zijn de mogelijkheden hiervan?
·	• Bewegingen en gebaren: wat verandert er van zodra de Voice- Over of Zoom geactiveerd is?
·	• Basishandelingen: hoe zet ik een iPad aan of hoe vergrendel ik hem?
·	• Wat staat er allemaal op het scherm van de iPad en wat zijn de meest gebruikte apps?
·	• Interessante instellingen die de toegankelijkheid van het toestel verbeteren (bv. kleuromkering activeren, hints uitspreken als met Voice-Over gewerkt wordt, ….).


Waar en wanneer?

In de komende 3 maanden staan volgende sessies gepland:
·	• Dinsdag 28 april 2015: regiohuis Kortrijk: Minister Tacklaan 35 bus 01, 8500 Kortrijk.
·	• Dinsdag 19 mei 2015: regiohuis Gent: Kortrijksesteenweg 344, 9000 Gent.
·	• Dinsdag 9 juni 2015: hoofdzetel Brussel: Engelandstraat 57, 1060 Brussel.

Er zijn telkens 2 sessies per dag voorzien. In de voormiddag, van 10u-12u, is er een sessie voor slechtziende personen (met aandacht voor de iPad met Zoom) en in de namiddag, van 13u-
15u, voor blinde personen (met aandacht voor de iPad met Voice-Over).

Zich inschrijven?

U kan zich op twee manier inschrijven om deel te nemen aan de vormingssessie:
·	• Online inschrijving: Via deze link ( http://goo.gl/zLIYwC) kan u het inschrijvingsformulier rechtstreeks invullen.
·	• Via de Sociale dienst van de Brailleliga: U kan tijdens de permanentiemomenten contact opnemen met de Sociale dienst om uw aanwezigheid te melden.

Uit praktische overwegingen vragen wij u om bij uw inschrijving te vermelden of u reeds in het bezit bent van een gebruiksklare iPad.
Wij raden u aan om in dat geval uw eigen iPad mee te brengen.
Indien u niet over een eigen toestel beschikt, kan u er eentje lenen voor de vormingssessie. Gelieve dit bij de inschrijving te melden.



NIEUWS VAN DE GESPECIALISEERDE OPLEIDINGS-, BEGELEIDINGS- EN BEMIDDELINGSDIENST.

Solliciteren kan je leren!

In de komende nummers van De Witte Stok zullen we stilstaan bij het thema “solliciteren”. Hierbij zullen verschillende aspecten aan bod komen: de motivatiebrief, het sollicitatiegesprek, het belang van de eigen kerncompetenties, tips and tricks, …

In dit nummer richten we onze aandacht op datgene waar alles vaak mee begint: het curriculum vitae, kortweg cv.

Welke elementen bevat een goed cv?

Het cv is als het ware een verkorte weergave van jouw (professionele) levensloop. Een werkgever wil in één oogopslag weten wie voor de functie solliciteert.
Een aantal elementen zijn dan ook onontbeerlijk in een goed cv: persoonlijke gegevens, studies en opleidingen, werkervaring, talenkennis, persoonskenmerken of competenties, hobby’s, eventuele referenties en bijkomende relevante informatie.

Op de website van de VDAB worden al deze rubrieken apart besproken. Neem dus zeker eens een kijkje op http://www.vdab.be/werkinzicht/cvtips.shtml . Je vindt er ook nog extra tips voor de lay-out en schrijfstijl.

Het vermelden van de visuele beperking?

Moet je je visuele beperking vermelden op je cv? De meningen hierover zijn zeer uiteenlopend. Wij verzamelden de belangrijkste argumenten pro en contra.

De visuele of andere arbeidsbeperking wordt als dusdanig zelden in de cv vermeld. In de bijkomende informatie in je cv kan je wel het recht op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (zoals de Vlaamse Ondersteuningspremie, kortweg VOP, of aangepast arbeidsgereedschap) vermelden.

Er zijn studies die aantonen dat deze vermelding door een aantal werkgevers aanzien wordt als een bevestiging van een verminderde productiviteit, waarbij ze nalaten naar de competenties van de kandidaat te kijken. Om meer kans te maken om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek, zou je er dus voor kunnen kiezen om het niet te vermelden.

Een werkgever die echter pas tijdens het sollicitatiegesprek verneemt dat je een arbeidsbeperking hebt, kon zich hierop niet voorbereiden. Hij blijft dus vaak met vragen en bedenkingen achter. Dit heeft uiteraard een invloed op de algemene indruk die je achterlaat.

Daarom lijkt het ons in de meeste gevallen nuttig om het recht op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen wel te vermelden in je cv. Je bent open en eerlijk tegenover je mogelijke toekomstige werkgever en bovendien bied je hem de kans om zich voor te bereiden en te informeren.

Zij kunnen hiervoor terecht bij de jobcoaches van de GOB van het Expertisecentrum Visus & Werk van de Brailleliga.

In onderling akkoord met de blinde en slechtziende personen die ze begeleiden, contacteren de jobcoaches de mogelijke werkgever vaak zelf en informeren hem over de bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen.

NIEUWS VAN DE DIENST VRIJETIJDSBESTEDING.

Activiteiten april – mei – juni 2015.

• Donderdag 30 april 2015: culturele uitstap: regio Brussel:
Een dagje Namen met bezoek aan het parfummuseum
en het wijndomein Du Chenoy.
In het hartje van de citadel van Namen brengen we een bezoek aan het parfumatelier van de grootmeester der geuren, Guy Delforge. Op deze unieke locatie zijn we getuige van het unieke creatieproces van een nieuw parfum: geurenmengeling, reuktest, rijping, ... Kortom, een ware symfonie voor de neus!
We brengen ook nog een bezoek aan een wijndomein, uiteraard
met degustatie.

• Dinsdag 12 mei 2015: culturele uitstap: regio Oostende:
Bezoek aan Breydelham (Gavere) en het Centrum van de
Ronde van Vlaanderen (Oudenaarde).
In de productieruimte van de Breydelfabriek kunnen we het ganse productieproces van de alom gekende ham volgen.
De wielerliefhebbers onder ons zullen zeker genieten van het bezoek aan het Centrum Ronde van Vlaanderen, toch nog steeds dé Vlaamse wielerklassieker bij uitstek.

• Vrijdag 22 mei 2015: culturele uitstap: regio Hasselt: Een
dagje Neerpelt met een bezoek aan de Alpacaboerderij
en een rondleiding in het Klankenbos.
We brengen een bezoek aan de alpacaboerderij en leren er alles over het reilen en zeilen op de boerderij waar alpaca’s, een soort van kleine lama’s, gefokt worden. We krijgen ook een rondleiding in het Klankenbos. In dit bijzondere bos zullen we onze oren extra moeten spitsen om te genieten van de geluiden.

• Vrijdag 22 mei 2015: culturele uitstap: regio Kortrijk:
Bezoek aan Shoes or no shoes en Kruiden Claus in
Kruishoutem.
Schoenen... de ene is er lyrisch over, voor de andere is het een noodzakelijk kwaad. De tentoonstelling Shoes or no shoes leidt de bezoeker doorheen verschillende etnische culturen en volkeren van de eerste geschoeide voetstappen van de mens tot vandaag. Bij de kruidenkwekerij Kruiden Claus maken we kennis met een groot assortiment kruidenplanten en vergeten groenten. We ontdekken er ook een selectie zeldzame aardbeirassen en bijzondere geurgeraniums.


• Vrijdag 29 mei 2015: culturele uitstap: regio Leuven: Een
dagje Namen met bezoek aan het parfummuseum en
het wijndomein Du Chenoy.
In het hartje van de citadel van Namen brengen we een bezoek aan het parfumatelier van de grootmeester der geuren, Guy Delforge. Op deze unieke locatie zijn we getuige van het unieke
creatieproces van een nieuw parfum: geurenmengeling, reuktest, rijping, ... Kortom, een ware symfonie voor de neus! We brengen ook nog een bezoek aan een wijndomein, uiteraard met degustatie.

• Vrijdag 5 juni 2015: culturele uitstap: regio Antwerpen: Een
dagje Neerpelt met een bezoek aan de Alpacaboerderij
en een rondleiding in het Klankenbos.
We brengen een bezoek aan de alpacaboerderij en leren er alles over het reilen en zeilen op de boerderij waar alpaca’s, een soort van kleine lama’s, gefokt worden. We krijgen ook een rondleiding in het Klankenbos. In dit bijzondere bos zullen we onze oren extra moeten spitsen om te genieten van de geluiden.

• Donderdag 11 juni 2015: culturele uitstap: regio
Gent: Bezoek aan de Kamerijckhoeve (Gingelom) en
Chardonnay Meerdael (Oud-Heverlee).
In het landelijke Gingelom krijgen we een rondleiding in de typisch Haspengouwse vierkantshoeve “De Kamerijckhoeve” die zich toelegt op de aspergeteelt. We bezoeken ook het domein Chardonnay Meerdael. Paul en An Vleminckx-Lefever startten er in 1994 met de productie van een mousserende wijn, die we uiteraard zullen degusteren.

De aangekondigde activiteiten zijn steeds onder voorbehoud. De
definitieve programma’s worden u in een persoonlijke uitnodiging
bezorgd.


NIEUWS VAN DE SPELOTHEEK.

Top 5 van de ontleende spellen.

DIT WAREN DE 5 MEEST ONTLEENDE SPELLETJES IN 2014:

1. Blikado (ref. M04092).
2. Vier op een rij (ref. M04102).
3. 1000 Bornes, 1000 kilometer (ref. M04159).
4. Reuzescrabble (ref. M04181).
5. Blokus (ref. M04141).

Zintuiglijke spellen in de Spelotheek.

Wil je je zintuigen eens op de proef stellen? De Spelotheek heeft tal van zintuiglijke spelletjes in haar aanbod, ook voor de allerkleinsten onder ons.

We hebben verschillende versies van het spel Parfumaster :

Oma’s keuken (ref. M12018), Opa’s boerderij (ref. M12034) of
Moestuin (ref. M12033). Kan jij raden welke geur het is? Heb jij een betere neus dan je tegenstander?

Je kan ook je gehoor testen met één van de vele geluidenlottospellen: bij het spel Geluidenlotto (ref. M12032) moet je geluiden uit het dagelijks leven herkennen, bij de Dierengeluidenlotto (ref. M12031) moet je de dieren aan de hand van hun geluiden herkennen. Muziekliefhebbers kunnen in de Spelotheek ook terecht voor het ontlenen van tal van muziekinstrumenten.

Daag je tegenstander uit om zoveel mogelijk dingen op de tast te herkennen in het Tastzinspel (ref. M05024). De allerkleinsten kunnen met het spel Hondenhok (ref. M12001) op zoek gaan naar botjes die hetzelfde aanvoelen.

Hebt u zin gekregen in meer spelletjes? Aarzel dan niet om de volledige lijst van de beschikbare spellen op te vragen via 
02 533 32 56 of per mail via bib@braille.be. U kan de lijst uiteraard ook consulteren via de website van de Brailleliga.


BANK DEGROOF
Beheerder van de toekomst
blog.degroof.be

Morgen is wat we ervan zullen maken.

Hoe bied je een betere toekomst aan wie het nodig heeft? Hoe werk je ambitieuze projecten uit om de wereld te veranderen? Hoe laat je rendabiliteit met duurzaamheid samengaan*? En vrijgevigheid met ambitie? Een goede beheerder van de toekomst achterhaalt wat de beste manier is om gulheid met duurzaamheid te laten rijmen. Neem daarom met de dienst Philanthrophy & Impact Investments van Bank Degroof contact op: philanthrophy@degroof.be. En geef zo uw projecten een duurzame toekomst.

* Bank Degroof heeft samen met CO2logic haar CO2- uitstoot met 53% kunnen verminderen. Sinds 2008 is zij CO2-neutraal.


ALLES IS MOGELIJK 
DANKZIJ U
NEXT Festival - Akram Khan Cie
DIT PROJECT I S E R DANKZIJ U. 
Via de Nationale Loterij steunt u onrechtstreeks tal van projecten waar iedereen iets aan heeft.
In 2014 ging op die manier meer dan 10 miljoen eur o
naar culturele projecten zoals dit.
picture : © Jean Louis Fernandez


