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De aanpak van de Brailleliga steunt op haar wens om personen met een visuele 
beperking te ondersteunen en begeleiden op de weg naar optimale zelfstandigheid, 
opdat zij hun eigen keuzes kunnen maken. Deze benadering sluit aan bij de principes 
van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 

De Brailleliga is een neutrale vereniging die democratische waarden hoog in het vaandel 
draagt. Ze wil alle blinde en slechtziende personen helpen. Actief in alle streken van het 
land biedt de Brailleliga een gratis dienstverlening aan die alle aspecten en stadia van 
het leven dekt: sociale dienstverlening, begeleiding en aanleren van vaardigheden die tot 
zelfstandigheid leiden, beroepsopleiding en tewerkstelling, culturele activiteiten en 
vrijetijdsbesteding, enzovoort.

[Foto cover: zelfstandigheidsstage aan zee.]
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1. WOORD VOORAF.

De trend van de laatste jaren wordt nogmaals bevestigd: elk jaar stijgt het aantal mensen 
met gezichtsproblemen die een beroep doen op de Brailleliga. Ook in 2014 was dit niet 
anders. We kregen er maar liefst 993 nieuwe leden bij! Onze professionele medewerkers 
en vrijwilligers hebben dus alles op alles gezet om hen een aangepaste dienstverlening te 
bieden. Om aan de grote vraag te kunnen blijven beantwoorden, besloot de Brailleliga 
bovendien om haar diensten te versterken. 

In 2013 was de rode draad doorheen de activiteiten van de Brailleliga “technologie”. In 
2014 hebben we deze trend verder gezet: de online Bibliotheek werd officieel geopend.
Er werden vormingssessies georganiseerd over digitale leeshulpmiddelen zoals e-readers, 
smartphones, tablets en de Daisyspeler. Tijdens BrailleTech kenden onze workshops 
“tablet voor beginners” een groot succes. Bovendien konden leden opleidingen volgen 
over het gebruik van het internet en de mogelijkheden van de online Bibliotheek. 

Het jaar 2014 stond voor de Brailleliga eveneens in het teken van een ander actueel 
thema: tewerkstelling. Blinde en slechtziende personen hebben net als iedereen recht op 
werk, en hebben voor een groot aantal jobs dezelfde capaciteiten. Dit maakten we 
duidelijk tijdens onze jaarlijkse nationale campagne in september. We sensibiliseerden 
hierbij personen met een visuele handicap, het grote publiek, werkgevers en politici. Langs 
Nederlandstalige kant veranderde de samenstelling en opdracht van onze diensten voor 
tewerkstelling: sinds juli 2014 vormt het voormalige GA (Gespecialiseerde 
Arbeidsonderzoeksdienst) het Expertisecentrum Visus & Werk samen met het GOB 
(Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings- en Bemiddelingsdienst).

Om de rechten van blinde en slechtziende personen te verdedigen is de Brailleliga 
betrokken bij projecten, denkgroepen en adviesraden, met name voor de implementatie 
van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, hulp aan 65-
plussers en de oprichting van een adviesraad in Vlaanderen. We stelden dit jaar een 
memorandum op voor de verkiezingen in mei, en waren ook op Europees niveau actief, 
als enige Belgische vertegenwoordiger in de European Blind Union. 

Op het gebied van oogheelkunde kreeg de Stichting voor de blinden dit jaar de kans om 
zeven jonge onderzoekers te bekronen voor hun werk. Met hun prijs kunnen ze hun 
onderzoek voortzetten en meer informatie verzamelen over de kenmerken en 
behandelingen van oogziekten.

Dat de Brailleliga dit alles heeft kunnen verwezenlijken in 2014, is te danken aan de inzet 
van een gemotiveerd team van medewerkers en vrijwilligers, en de steun van talrijke 
schenkers, sponsors en subsidiërende overheden. Dank aan iedereen die de vereniging 
helpt bij het verwezenlijken van deze projecten ten voordele van de duizenden personen 
met een visuele handicap in België!
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2. GEHOLPEN PERSONEN IN 2014.
In 2014 werden 13 643 personen met een visuele handicap door de Brailleliga geholpen 
om hun zelfstandigheid te ontwikkelen of te behouden. Hiertoe konden zij geheel gratis 
een beroep doen op de hulp van maatschappelijk assistenten, ergotherapeuten, 
lesgevers, bibliothecarissen, …

Zonder de kostbare steun van de 115 medewerkers, 428 vrijwilligers en de talrijke 
personen die de Brailleliga financieel steunen, zou deze dienstverlening niet mogelijk zijn.

Indeling van geholpen personen per leeftijdscategorie in 2014.

Meer dan de helft van de personen die zich tot ons richten (7 188 personen) is ouder dan 
65, 4 505 onder hen zijn 80-plussers. Deze aantallen zijn het gevolg van de verlenging van 
de levensverwachting die een verhoging van de leeftijdsgebonden aandoeningen met zich 
meebrengt, waaronder het verlies van het zicht.

Op welke diensten kunnen de personen met een visuele handicap een beroep doen? Hoe 
wordt het grote publiek geïnformeerd en gesensibiliseerd? Hoe worden onze gratis 
verleende diensten gefinancierd? Deze punten worden hieronder besproken.

2.1. Een andere kijk op het dagelijks leven.

Blind of ernstig slechtziend worden haalt het dagelijks leven overhoop: de persoon verliest 
zijn aanknopingspunten, ondervindt moeilijkheden bij het zich aankleden, koken, zich 
verplaatsen, ... De Brailleliga helpt personen met een visuele handicap gratis bij het 
(terug)vinden van hun zelfstandigheid en ondersteunt hen bij hun optimale integratie in de 
maatschappij.
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In eerste instantie verlenen de maatschappelijk 
assistenten het nodige advies en hulp. Zij stellen 
samen met de persoon met een visuele handicap een 
overzicht op van de situatie en naargelang de noden 
verwijzen zij hem door naar de andere interne 
diensten van de Brailleliga of naar externe diensten. 
Met de persoon gaan we na of ondersteuning kan 
verkregen worden vanuit regionale, gemeenschaps- 
of federale instanties. We informeren hem over de 
sociale en fiscale voordelen waarvan hij kan 
genieten. Tenslotte helpen we hem de noodzakelijke 
stappen nemen bij de regionale agentschappen voor 
hulp aan personen met een handicap.

Personen met een visuele handicap maken zich vaak 
zorgen over hun levenssituatie, toekomst, deelname 
in het maatschappelijk leven, beroepsmogelijkheden, 
en over het verkrijgen van ondersteuning door de 
overheid. Een multidisciplinair team beantwoordt hun 
vragen. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen 
eerst een oriënterend onderzoek ondergaan (sociale 
voorgeschiedenis, psychomotorisch onderzoek, 
onderzoek cognitieve capaciteiten, ...). Zo ontdekken 

we wat hun aspiraties zijn en hoe hun maatschappelijke, schoolse en professionele 
integratie kan worden bevorderd. Samen met de persoon wordt naar oplossingen gezocht.

Zich aankleden, koken, de baby verzorgen, braille leren, zich verplaatsen met een witte 
stok en/of geleidehond, hulpmiddelen gebruiken, computerles volgen, ... Het zijn 
vormingen en begeleidingen waarvoor ernstig slechtziende of blinde personen gratis bij 
onze begeleidingsspecialisten terechtkunnen.

Naast de diensten die aan blinde en slechtziende 
personen geboden worden, organiseren wij ook 
sensibiliseringssessies over de visuele handicap, 
zowel voor naasten van de personen met een visuele 
handicap als voor professionals die met hen in 
contact komen. Op die manier sensibiliseerden we dit 
jaar in totaal 574 personen. De Brailleliga werkte in 
2014 samen met het Erasmusziekenhuis: we boden 
assistent-kandidaat oogartsen een stage aan om het 
dagelijks leven van een persoon met een visuele 
handicap beter te leren begrijpen. Deze oogartsen in 
spe maakten zo niet alleen kennis met de diensten 
van de Brailleliga, maar ook met hulpmiddelen 
bestemd voor personen met een visuele handicap. 

In het dagelijks leven van een blind of slechtziend persoon zijn bepaalde hulpmiddelen 
onmisbaar voor een zelfstandig leven. Een agenda in grootletterdruk, een sprekende 
bloeddrukmeter, een witte stok, een Daisyspeler of een telefoon met grote toetsen: het zijn 
slechts enkele voorbeelden. In de winkel van de Brailleliga, de BrailleShop, vinden blinde 
en slechtziende personen een selectie van meer dan 500 nuttige artikelen die hen het 
leven gemakkelijker maken. De te koop aangeboden artikelen worden vooraf getest. 

De Brailleliga informeert personen met een visuele handicap ook over hulpmiddelen die 
hen kunnen helpen zelfstandiger te zijn in hun privé-, school- of beroepsleven. Rekening 
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houdend met hun visuele handicap, functioneel gezichtsvermogen, visuele noden en 
activiteiten adviseren wij hen bij de keuze van hulpmiddelen. Het aangepast materiaal 
(software, brailleleesregels, beeldschermloepen) kan na afspraak aangeraden en getest 
worden in onze demozaal. Achteraf kunnen deze hulpmiddelen bij een 
hulpmiddelenleverancier aangeschaft worden. Wij helpen de personen met een visuele 
handicap ook bij de stappen die, indien mogelijk, kunnen leiden tot een financiële 
tussenkomst door de overheidsinstanties.

Van 16 tot 18 oktober 2014 vond 
BrailleTech plaats in onze hoofdlokalen in 
Brussel. Op deze jaarlijkse beurs 
verzamelen zich alle 
hulpmiddelenleveranciers in België. 
BrailleTech geeft blinde en slechtziende 
personen een volledig overzicht van alle 
beschikbare technische hulpmiddelen. Ze 
kunnen ze vergelijken, testen en beroep 
doen op het objectief en professioneel 
advies van onze medewerkers. Deze 
hulpmiddelen evolueren en jaarlijks komen 
er steeds weer nieuwigheden op de markt. 
Tijdens de editie 2014 konden de bezoekers 
o.a. kennismaken met verschillende apps 

en smartphones. Ze konden ook de nieuwste beeldschermloepen, gps-toestellen en 
brailleleesregels testen. Personen met een visuele handicap kregen de gelegenheid om 
deel te nemen aan workshops: “tablet voor beginners”, demonstratie van de Anderslezen 
app, een workshop “bakken met gevoel”, enz. Ook voor oogartsen werd een infosessie 
georganiseerd: “Zelfstandigheid en welzijn van de persoon met een visuele handicap: hoe 
kunnen wij hier samen aan bijdragen?”. 

Enkele cijfers:
In 2014 deden 993 personen voor de eerste maal een beroep op onze diensten.

3 812 persoonlijke gesprekken vonden plaats. Er waren 52 677 telefonische en 
schriftelijke contacten met de maatschappelijk assistenten.

840 personen werden door de Brailleliga begeleid.

In het revalidatiecentrum HORUS werd gezorgd voor de revalidatie van 100 personen 
met een visuele handicap.

1 627 personen bezochten BrailleTech.

In de BrailleShop werden 187 Daisyspelers verworven, vaak met de steun van het 
Daisyfonds (zie ook “Opgedragen fondsen”, p. 24).

HORUS:

Om de motorische, cognitieve, sociale, affectieve en functionele ontwikkeling te 
verbeteren, is het soms nodig dat de persoon met een visuele handicap een 
revalidatieprogramma volgt. Ongeacht de oorzaak of de aard van de problemen gelinkt 
aan een visuele handicap, heeft de opvolging in het Revalidatiecentrum HORUS tot 
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doel de persoon zo zelfstandig mogelijk te maken. Personen met een visuele handicap 
hebben in het Revalidatiecentrum HORUS een multidisciplinair team tot hun 
beschikking: revalidatie-oogartsen, orthoptisten, therapeuten gespecialiseerd in 
mobiliteit en hulp in het dagelijks leven, een psycholoog, een specialiste in 
psychomotorische revalidatie en maatschappelijk assistenten. HORUS kwam tot stand 
vanuit de samenwerking tussen het UVC Brugmann, het Universitair Kinderziekenhuis 
Koningin Fabiola en de Brailleliga. HORUS is het enige door het RIZIV erkende 
revalidatiecentrum voor blind- en slechtziendheid in Brussel. In 2014 besliste het UVC 
Brugmann om HORUS uit te breiden met meer personeel en meer aangepaste lokalen.

2.2. Een andere kijk op studie en werk.

Personen die geconfronteerd worden met een visuele handicap zitten vaak met allerlei 
vragen over hun toekomst, opleidingsmogelijkheden of professionele loopbaan. De 
Brailleliga helpt hen om op deze vragen een antwoord te vinden. Via cognitieve testen, 
specifieke screeningstechnieken en gesprekken om de motivatie en persoonlijke wensen 
te achterhalen, kunnen de blinde of slechtziende personen zelf de voor hen mogelijke 
pistes ontdekken. Met de hulp en inzet van het ervaren team van de Brailleliga kunnen de 
personen zo hun toekomst uitstippelen.

Voor blinde en slechtziende studenten vereist 
het aanvatten en voortzetten van studies 
zware inspanningen en vaak kostelijk 
materiaal. Daarom meent de Brailleliga dat het 
noodzakelijk is hen ook financieel aan te 
moedigen. School en studies zijn essentieel bij 
het uitbouwen van hun toekomst en een 
geslaagde opleiding kan hun maatschappelijke 
integratie en persoonlijke ontwikkeling 
bevorderen. Dankzij de steun van gulle 
schenkers, het Fonds Ouvry (zie p. 24) en de 
Nationale Loterij bekwamen 149 leerlingen en 
studenten met een visuele handicap voor het 
academiejaar 2013-2014 een studiebeurs van 
de Brailleliga.

Heel wat leerlingen met een visuele handicap die 
niet voor het gespecialiseerd onderwijs kozen, 
volgen vandaag les in het gewoon onderwijs. Met 
aangepaste steun en begeleiding kunnen ze zich op 
dezelfde manier ontwikkelen als hun klasgenoten. 
De begeleiders van de Brailleliga helpen hen om de 
klaslokalen te vinden, een goede plek (bij 
slechtziendheid dicht bij het bord) te zoeken in de 
klas en alle beschikbare hulpmiddelen efficiënt te 
gebruiken: in sommige gevallen helpen de 
begeleiders in de klas. Leerkrachten en 
medeleerlingen kunnen advies krijgen over hoe ze 
met een klasgenoot met een visuele handicap moeten 
omgaan. In dit kader worden sensibiliseringssessies georganiseerd. Dergelijke sessies zijn 
uitermate nuttig voor de begripsvorming en het inlevingsvermogen van de omgeving voor 
wat betreft de leefwereld van een blinde of slechtziende leerling. Op deze manier kunnen 
blinde en slechtziende leerlingen in de meest optimale omstandigheden hun 
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schoolloopbaan in het gewoon onderwijs doorlopen.

Blinde of slechtziende personen die een hogere 
studie of een beroepsopleiding wensen te volgen, een 
stage dienen te lopen of een job willen uitoefenen, 
hebben hiervoor aangepast materiaal nodig. Na een 
balans van de situatie kan de werkplek op adequate 
wijze ingericht worden (vergrotingssoftware, een 
beeldschermloep, spraakweergave, een 
brailleleesregel, een notitietoestel, …). De studenten 
die het wensen kunnen beroep doen op een 
pedagogische omkadering en de hulp van een 
begeleider. Dankzij de Dienst voor omzetting kunnen 
syllabi en andere documenten in braille, 
grootletterdruk, audio- of digitale versie omgezet 
worden. 

In 2014 organiseerde de Brailleliga infosessies in drie gespecialiseerde scholen. De 
vereniging trok naar het Koninklijk Instituut Woluwe in Sint-Lambrechts-Woluwe, het 
IRHOV (Institut Royal pour personnes Handicapées de l'ouïe et de la vue) in Luik en het 
Institut Provincial d'enseignement spécialisé in Bergen om de leerlingen van 5e en 6e 
middelbaar de diverse diensten van de Brailleliga voor te stellen die hen tijdens hun 
studies, het vinden van een betrekking of in het dagelijkse leven zullen kunnen helpen.

Bij de Brailleliga vinden blinde en slechtziende personen de informatie die nodig is om van 
start te kunnen gaan op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd kunnen ze gespecialiseerde 
beroepsopleidingen volgen die rekening houden met hun handicap: braille, Frans, 
Nederlands, Engels, burotica, onthaal- en communicatietechnieken, sociale wetgeving, 
sollicitatietechnieken, … Bijzondere aandacht gaat uit naar ieders specifieke individuele 
noden, kennis en gebruik van hulpmiddelen, activering op de arbeidsmarkt, bijscholingen, 
stages en opleidingen op de werkvloer. 

De jobcoaches staan personen met een visuele 
handicap bij om hun professionele (her)integratie 
te vergemakkelijken of hun baan te behouden. Het 
begeleiden naar sollicitatiegesprekken hoort hier 
ook bij. Tevens kunnen ze de werkposten en het 
materiaal in functie van de uitgeoefende baan 
aanpassen. In 2014 kregen de jobcoaches te 
maken met een verhoging van het aantal blinde en 
slechtziende personen die bij hen aanklopten. Dit 
werd waarschijnlijk bevorderd door twee factoren. 
Ten eerste werden door de regering maatregelen 
genomen in het verband van activatie van 
werklozen. Ten tweede werkten de diensten voor 
tewerkstelling van de Brailleliga in 2014 samen 
met de Dienst communicatie voor een nationale 
campagne rond tewerkstelling van blinde en slechtziende personen (voor meer info over 
de “Week van de Brailleliga 2014”, zie p. 14). In het kader van de campagne werd een 
speciale infodag georganiseerd voor werkzoekenden met een visuele handicap, op 30 
september 2014, in het hoofdgebouw van de Brailleliga in Brussel. Meer dan 190 blinde en 
slechtziende bezoekers kregen op deze dag tips voor hun zoektocht naar werk.
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Onze campagne zette eveneens enkele vernieuwingen in onze Nederlandstalige diensten 
voor tewerkstelling in de kijker. Sinds 1 juli 2014 is het voormalig GA van de Brailleliga 
door de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) erkend als 
Expertisecentrum Visus & Werk samen met de dienst GOB. Dit betekende niet alleen de 
start van een nieuwe erkenning, maar ook van een nieuwe opdracht: het Expertisecentrum 
Visus & Werk biedt niet alleen alle expertise op het vlak van (behoud van) tewerkstelling 
gebundeld op één centrale plaats, maar zorgt ook voor de kennisoverdracht van die 
expertise naar GTB Vlaanderen (Gespecialiseerde trajectbegeleiding en -bepaling van 
personen met een arbeidshandicap), en naar VDAB en partners. 

Naast werkzoekenden informeren onze Diensten tewerkstelling ook werkgevers: deze 
kunnen bij onze experts terecht voor informatie over de professionele competenties van 
personen met een handicap, technische hulpmiddelen, tussenkomsten door de overheid in 
de loonkosten en administratieve hulp hiervoor. Voor de collega’s van de persoon met een 
visuele handicap kunnen sensibiliseringssessies georganiseerd worden, zodat zij beter 
begrijpen wat het betekent om te leven en te werken met een visuele handicap.

In welke sector hebben personen met een visuele handicap in 2014 een baan 
gevonden?

Enkele cijfers:

119 studenten kregen een pedagogische omkadering.

290 personen werden door de Brailleliga begeleid bij het zoeken naar of behoud van 
hun baan.

64 personen vatten een beroepsopleiding aan.

71,43 % van onze cliënten hebben de stappen naar tewerkstelling met succes 
doorlopen.

149 studiebeurzen werden door de Brailleliga toegekend.

Omzetting van taken van leerlingen en studenten met een visuele handicap door de 
Dienst omzetting resulteerde in de productie van 2 011 bladzijden in braille en 755 in 
grootletterdruk.
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2.3. Een andere kijk op vrijetijdsbesteding.

Een concert bijwonen, leuke en creatieve 
activiteiten bijwonen, een museum bezoeken zijn 
slechts enkele voorbeelden van activiteiten die 
ervoor zorgen dat blinde en slechtziende personen 
niet geïsoleerd raken. De bijeenkomsten van de 
Brailleclubs, de uitstappen en culturele 
evenementen krikken het zelfvertrouwen op, 
verbreken de eenzaamheid, en vormen een 
venster op de wereld. Door hun creativiteit en 
talenten de vrije loop te laten in een sfeer die de 
opbouw van sociale contacten en de mogelijkheid 
tot uitwisseling van ervaringen bevordert, worden 
personen met een visuele handicap gestimuleerd.  

In 2014 werden er vele culturele en vrijetijdsactiviteiten 
op poten gezet. In totaal werden 468 activiteiten 
georganiseerd, waaronder een bezoek aan de 
koekjesfabriek van Jules Destrooper, een workshop 
over “De stille kracht van thee”, een uitstap naar 
Planckendael, een harpconcert, een bezoek aan 
Parfumatelier Delforge in Namen, een namiddagje 
buikdansen, de ontdekking van India door middel van 
vertellingen, een bezoek aan de abdij van Orval, een 
uitstap naar het Magritte museum, een rondleiding op 
de expo “Titanic”, een voorstelling van de musical “The 
Sound of Music”, en zelfs een echte duikdoop in één 
van de diepste zwembaden ter wereld: Nemo33! Onze 
leden gingen bovendien internationaal en bezochten 
Baie de Somme en de kerstmarkt in Aken.

Verschillende van onze activiteiten waren specifiek gericht 
naar blinde en slechtziende kinderen. Voor onze BrailleDay op 
24 maart ontvingen we maar liefst 98 Nederlandstalige en 
Franstalige kinderen in Planckendael. De kinderen kregen er 
een aangepaste rondleiding langsheen leuke plekjes in het 
dierenpark. Ze raakten een echte leeuwenschedel aan en 
aaiden een handtamme slang. In de namiddag maakten de 
kinderen kennis met materiaal over de dieren in 
Planckendael, onder leiding van een gids. Ze keerden allen 
naar huis terug met een glimlach op het gezicht, en kregen als 
aandenken enkele leuke cadeautjes mee.

Van 1 tot 4 juli 2014 verbleven 16 blinde en slechtziende 
kinderen samen met hun begeleiders in Oostende. Tijdens 
deze zelfstandigheidsstage leerden de kinderen op een 
speelse manier hun zelfstandigheid vergroten, wat erg 

belangrijk is voor hun integratie in de maatschappij. Hun bed opmaken, zich aankleden, 
een boterhammetje smeren, … vanaf nu kunnen ze het allemaal zelf!  

Ook dit jaar organiseerde de Brailleliga weer aangepaste vakantieopvang in Brussel 
tijdens de zomervakantie en de herfstvakantie. Op het programma stonden leuke 
activiteiten: knutselen, koken, zintuiglijke ontdekkingen, en een bezoek aan het museum 
van natuurwetenschappen!
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In 2014 maakten 12 blinde en 
slechtziende jongeren een echte 
duikdoop mee in Nemo33!

In de BrailleClubs wordt er naar hartenlust 
geknutseld en gekookt.

Tijdens de Brailleday in 
Planckendael mochten de 
kinderen zelf dieren aanraken.



Naast al deze activiteiten kunnen blinde en slechtziende personen hun 
vrijetijdsmogelijkheden ook uitbreiden op andere manieren. In de Spelotheek van de 
Brailleliga kunnen jong en oud terecht voor aangepaste spelletjes: in grootletterdruk, in 
braille of voorzien van speciaal aangebrachte markeringen. Spelen is immers voor 
iedereen onmisbaar en bevordert de integratie. Via spellen verbeteren blinde en 
slechtziende personen hun behendigheid, strategische vaardigheden en woordenschat. 
Bovendien onderhouden ze zo sociale contacten. In 2014 had de Spelotheek 13 nieuwe 
aangepaste spellen ter beschikking. Op 30 november werd deze dienst vertegenwoordigd 
via een stand op de beurs “Jeu T’aime” in Brussel.

Zowel kinderen als volwassenen met een 
visuele handicap kunnen in onze 
Bibliotheek gratis boeken ontlenen in 
braille, grootletterdruk, als luisterboek of 
in reliëfvorm. Bovendien worden in de 
Bibliotheek twee luistertijdschriften 
uitgegeven: “Des idées et des livres” voor 
volwassenen en “Tapage” voor kinderen. 
Van dit laatste tijdschrift werd in 2014 een 
nummer (n° 55) opgenomen met de 
medewerking van de leerlingen uit het 4e 
jaar van het Atheneum Jette. Tijdens dit 
project konden de leerlingen hun eigen 
werk opnemen in onze Studio en een 
bezoekje brengen aan het 

Braillemuseum en de Bibliotheek. Dit jaar kreeg de Bibliotheek ook een speciale erkenning 
door de Fédération Wallonie-Bruxelles. In het kader van deze erkenning startte de 
Bibliotheek in 2014 met de voorbereidingen van een digitale openbare ruimte, toegankelijk 
voor blinde en slechtziende personen (de “Espace Public Numérique”). Voor het uitlenen 
van Nederlandstalige boeken werken we nauw samen met de Luisterpuntbibliotheek. En in 
ons Documentatiecentrum vinden zowel ziende als blinde en slechtziende personen 
informatie over het zicht en de visuele handicap.

De Bibliotheek is sinds 2014 ook online te vinden. 
Dankzij dit platform kunnen blinde en slechtziende 
personen nu de volledige catalogus raadplegen. 
Boeken in audioformaat, braille, grootletterdruk of 
in reliëfvorm, onze leden vinden het er allemaal 
terug. De zoekfunctie maakt het kiezen en 
selecteren van een boek gemakkelijker: we vinden 
er een overzicht van alle beschikbare boeken van 
één auteur, kunnen de boeken selecteren op één 
bepaald thema, of onderverdelen in verschillende 
categorieën. Bovendien kunnen de gebruikers van 
de Bibliotheek alle audioboeken – en dat zijn er 
meer dan 12 000! – ook downloaden, via het 
wachtwoord dat elk van hen heeft ontvangen. 
Om zoveel mogelijk leden toegang te geven tot 
audioboeken en nieuwe technologieën in de boekwereld kregen zij de kans om 
aangepaste infosessies te volgen. In deze sessies leerden ze o.a. werken met de 
Daisyspeler, verschillende soorten e-readers en tablets, en zetten ze hun eerste stappen 
op het internet en de online Bibliotheek van de Brailleliga.

Om haar diensten bekend te maken bij het grote publiek is de Bibliotheek sinds vele jaren 
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Onze vrijwilligers nemen audioboeken op in de Studio.

Onze leden kregen de kans om 
infosessies te volgen over nieuwe digitale 
leeshulpmiddelen.



aanwezig op Foire du Livre in Brussel. De editie 2014, van 19 tot 24 februari, vormde de 
gelegenheid bij uitstek om de online lancering van de catalogus voor te stellen. Op de 
stand van de Brailleliga werden bezoekers ook uitgenodigd om hun favoriete literair 
fragment te komen voorlezen in een speciaal daarvoor geïnstalleerde opnamestudio. Zo 
konden de deelnemers zien hoe een luisterboek tot stand komt en konden ze samen een 
compilatie opstellen die voor ontlening aan de gebruikers van onze Bibliotheek zal 
voorgesteld worden. 

De Dienst voor omzetting helpt elk jaar mensen met een visuele handicap met het 
omzetten van boeken naar audioformaat, braille en grootletterdruk.

In 2014 herdacht de Dienst vrije tijd de Eerste Wereldoorlog via enkele aangepaste 
activiteiten, waaronder een speciaal voor de gelegenheid samengestelde 
audiodocumentaire vol liedjes, poëzie, getuigenissen, ambiance, geluid en emotie! 

Enkele cijfers:

Socio-culturele activiteiten: 4 800 deelnames aan 468 socio-culturele activiteiten.

Spelotheek: 350 aangepaste gezelschapsspelen beschikbaar.

In het Documentatiecentrum bevinden zich 7 238 documenten over het zicht.

Bibliotheek:

4 995 boeken in braille, 3 934 boeken in grootletterdruk, en 12 736 luisterboeken.

In 2014 werden 32 798 boeken uitgeleend.

De dienst omzetting produceerde voor de Bibliotheek 60 boeken in braille (of 293 
boekdelen), 23 boeken in grootletterdruk en 375 luisterboeken voor Daisyspeler.

Ontdekking van nieuwe digitale leeshulpmiddelen: 58 opleidingssessies voor 169 
deelnemers.
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3. SENSIBILISERING EN VERTEGENWOORDIGING.

3.1. Informatie en sensibilisering.

De Witte Stok, het driemaandelijks tijdschrift 
van de Brailleliga, wordt opgestuurd naar onze 
blinde en slechtziende leden en onze 
schenkers. Het magazine geeft een volledig 
overzicht van de actualiteit met betrekking tot 
de handicap – zowel op sociaal als op wettelijk 
gebied – en biedt informatie over bestaande 
hulpmiddelen, de activiteiten van onze 
vereniging, enzovoort.

Meer en meer mensen komen nu dagelijks in 
contact met het internet en sociale media. Zo 
ook blinde en slechtziende personen: het is om 
deze reden dat de Brailleliga haar website 
regelmatig updatet met actuele informatie en 
aankondigingen van activiteiten. 

Zoals de statistieken van onze website aantonen, worden onze online bezoekers steeds 
talrijker en vinden ze op onze pagina's gemakkelijk de informatie die ze zoeken. Dit 
bevestigt de relevantie van de keuzes die gemaakt werden tijdens de recente vernieuwing 
van de website, met betrekking tot de structuur en zoekhulpmiddelen aangepast aan 
blinde of slechtziende personen.

Ook de Facebookpagina van de Brailleliga verspreidt elke week informatie. En in 2014 
breidde de Brailleliga haar aanwezigheid op sociale media uit door middel van nieuwe 
profielen op Twitter en LinkedIn. Via deze kanalen worden de activiteiten van de Brailleliga 
vandaag gevolgd door 2 214 mensen.

Een digitale nieuwsbrief wordt elke 
maand verstuurd naar zij die zich via 
onze website hebben geabonneerd. 
Een andere maandelijkse nieuwsbrief 
wordt verstuurd naar alle blinde en 
slechtziende lezers van de 
Bibliotheek. 

Naast het verspreiden van informatie 
legt de Brailleliga zich ook toe op het 
sensibiliseren van het grote publiek 
over de visuele handicap. Hiervoor 
organiseert ze geleide bezoeken aan 
haar hoofdzetel in Brussel en aan het 
BrailleMuseum. Deze bezoeken staan open voor scholen, verenigingen en andere 
geïnteresseerde groepen. In 2014 hebben 1 890 bezoekers hieraan deelgenomen. Via 
deze bezoeken leert ons publiek de visuele handicap beter begrijpen, en ontdekt ze de 
grote waaier aan diensten die door onze vereniging wordt aangeboden. 

Om de diensten van de Brailleliga te promoten en om aan sensibilisering te doen op lokaal 
niveau waren we aanwezig op verschillende salons en beurzen in België. In Vlaanderen 
waren we bijvoorbeeld standhouder op het Hobby Creatief Salon in Kortrijk, tijdens de 10 
Miles in Antwerpen, Expo 60+ in Mechelen, en Actief 50 in Genk, enz. In Brussel tijdens de 
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De Brailleliga was aanwezig op de 
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Foire du Livre, de 20 km door Brussel, Zenith, enz. In Wallonië bijvoorbeeld tijdens Soins 
& Santé in Namen, Talentum in Luik, Sortilèges in Ath, en Foire de Libramont.

De “Week van de Brailleliga”, onze jaarlijkse 
grote campagne, had dit jaar als thema de 
tewerkstelling van personen met een visuele 
handicap. De boodschap luidde: “Je hoeft 
niet altijd goed te zien om goed te werken”. 
Ter gelegenheid werd een televisiespot 
uitgezonden op VRT (Eén en Canvas) en 
RTBF (La Une en La Deux). Bovendien 
plaatsten we grote affiches in de Brusselse 
metrostations, werd er een infobrochure op 
grote schaal verspreid en creëerden we een 
mini-campagnewebsite. De Brailleliga trok 
erop uit om haar boodschap te verspreiden 
aan werkgevers en aan werkzoekenden met 
een visuele handicap. We sensibiliseerden 
een groot aantal werkgevers op de Talentum 
beurs in Luik, tijdens een infodag op de 

Haven van Brussel, en tijdens een avond die georganiseerd werd in samenwerking met 
VOKA  Antwerpen. Speciaal voor blinde en slechtziende werkzoekenden organiseerden 
we een infovoormiddag, waarbij ze meer informatie en handige tips kregen over het 
zoeken naar werk. Meer dan 190 blinde en slechtziende personen schreven zich hiervoor 
in. 

De Stichting voor de blinden, stichting van openbaar nut van de Brailleliga, heeft als één 
van haar opdrachten het ondersteunen van oogheelkundige onderzoeksprojecten. Zij 
wordt hierin bijgestaan door een Wetenschappelijk Comité. In dit comité zetelen 
professoren oogheelkunde van de 7 universiteiten van het land, onder het voorzitterschap 
van professor Jean-Jacques De Laey. In 2014 werden 7 jonge onderzoekers door een 
internationale jury uitgekozen: Kristof Van Schil (UGent), Hanne Valgaeren (UAntwerpen), 
Miriam Bauwens (UGent), Dany Salik (ULB), Davine Sinave (KUL), Tine Van Bergen 
(KUL) en Jan Van Looveren (UAntwerpen). Ze kregen van de Stichting voor de blinden elk 
een prijs voor een totaalbedrag van 60 000 euro.

3.2. Vertegenwoordiging en interpellaties.

Opdat de personen met een visuele 
handicap zelfstandig kunnen leven en zich 
maatschappelijk, professioneel en 
cultureel kunnen integreren, moet de 
maatschappij zich ook inclusief opstellen. 
Daarom legt de Brailleliga zich erop toe 
hun rechten en belangen te verdedigen bij 
de verschillende beleidsniveaus (lokaal, 
regionaal, communautair, federaal of 
Europees). Onze vereniging zetelt actief in 
27 raadgevende en besluitvormende 
instanties, zoals: de Adviesraden voor 
Personen met een Handicap in 
verschillende gemeenten, de Adviesraad 
voor Personen met een Handicap te 
Brussel, het Beheerscomité van het 

Brailleliga – Activiteitenverslag 2014 – pagina 14

De affiche van de “Week van de Brailleliga” 2014 
werd in de metrostations van Brussel opgehangen 
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Op de EBU Blind Date, waar de Brailleliga haar 
medewerking aan verleende, kropen 
parlementsleden in de huid van een blinde persoon.



Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH), de Nationale 
Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), het Brussels Regionaal Overleg, 
het Belgian Disability Forum (BDF), enz. Sinds begin 2014 vertegenwoordigt de Brailleliga 
België in de European Blind Union (EBU). Tijdens de “EBU Blind Date” in november 
sensibiliseerde deze vereniging de Europese volksvertegenwoordigers over 
toegankelijkheid voor blinde en slechtziende personen, in de brede zin van het woord. Ook 
de Brailleliga was hierop aanwezig en ondersteunde de actie o.a. via een 
Twittercampagne.

In Vlaanderen bestaat helaas nog geen gestructureerd overleg tussen de 
vertegenwoordigers van de personen met een handicap en de Vlaamse overheid. In 2014 
hebben de voormalige leden van het project NOOZO (Niets Over Ons Zonder Ons), 
waartoe de Brailleliga behoort, zich bij de politiek verantwoordelijken verder ingezet opdat 
een adviesraad in deze regio zou opgericht worden.

De Brailleliga werkte in 2014 verder voor de 
implementering van het VN-Verdrag inzake 
rechten van personen met een handicap. Als 
lid van het Belgian Disability Forum (BDF) 
draagt de Brailleliga bij tot de belangrijke 
opdracht om de bepalingen van het verdrag 
in de wetgeving toe te passen. De Brailleliga 
werkte samen met het BDF aan de redactie 
van het alternatief verslag en de 21 
aanwijzingen die in het kader van de 
implementering door het VN-Verdrag 
geformuleerd werden. In september ging de 
lidstaat België een constructieve dialoog 

aan met het speciale VN-Comité inzake de rechten van personen met een handicap. Als 
lid van de raad van bestuur van het BDF was de Brailleliga mee aanwezig. De deelnemers 
bespraken er de huidige stand van zaken wat betreft de implementatie van dit VN-Verdrag. 
In haar uiteindelijke verslag gaf het VN-Comité verschillende opmerkingen over de 
Belgische tekortkomingen met betrekking tot deze implementatie.

In het kader van de verkiezingen van mei 
2014 stuurde de Brailleliga een memorandum 
uit naar de kersverse formateurs. Hierdoor 
werd tijdens de regeringsonderhandelingen 
aandacht gevraagd voor de specifieke 
problemen waar personen met een visuele 
handicap dagelijks mee worden 
geconfronteerd (zowel op regionaal als op 
federaal gebied). 

De Week van de Brailleliga 2014 had als 
thema de tewerkstelling van personen met 
een visuele handicap. In het kader van deze 
campagne bezorgde de Brailleliga politici haar 
eisen opdat tijdens de onderhandelingen de 
nodige maatregelen zouden genomen worden 
om de inclusie van blinde en slechtziende 
personen op de werkvloer aan te moedigen. 

Tot slot ontvangen senioren die na hun 65ste blind of slechtziend worden in België nog 
steeds geen financiële tussenkomst voor de aanschaf van bepaalde technische 
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Regionale parlementsleden en de pers werden 
uitgenodigd op BrailleTech voor een infomoment 
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tussen het VN-Comité en het BDF.



hulpmiddelen (beeldschermloepen, aangepaste telefoon, Daisyspeler, sprekende 
rekenmachine, ...).  Om oplossingen te vinden voor deze onrechtvaardige situatie zet de 
Brailleliga, in samenwerking met talrijke verenigingen uit de gehandicaptensector en uit die 
van de ouderen, haar actie verder bij de bevoegde ministers. Naar aanleiding van 
BrailleTech in oktober bracht de Brailleliga deze problematiek opnieuw onder de aandacht 
bij de betrokken beleidsverantwoordelijken, door hen uit te nodigen op een infomoment bij 
de start van deze beurs. En als voorzitter van een werkgroep rond dit onderwerp tracht de 
Brailleliga, samen met de andere leden van deze werkgroep, de noodzaak van een 
leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid te verdedigen.
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4. ZIJ HELPEN DE BRAILLELIGA.
De acties van de Brailleliga ten gunste van personen met een visuele handicap zijn slechts 
mogelijk dankzij een uitgebreid netwerk aan personen die ons gul helpen. Sommigen 
geven ons tijd of talent, anderen nemen deel aan de Tombola, schenken geld, laten een 
legaat na of richten een opgedragen fonds op. Omdat de overheidssubsidies slechts 21 % 
van de noden van de Brailleliga dekken, is deze hulp zeer waardevol en onmisbaar.

4.1. Vrijwilligers.

Het inlezen van boeken, het beheer van de Brailleclubs, het bemannen van de stands 
tijdens lokale evenementen, hulp bij culturele activiteiten, verkoop van wenskaarten 
(waarvan de winst  aangewend wordt voor de gedeeltelijke financiering van onze Sociale 
dienst), hulp bij administratief werk, ... maken een waaier aan taken uit die door de talrijke 
vrijwilligers uitgevoerd worden! Aan werk geen gebrek en de tijd die zij aan onze 
vereniging besteden is kostbaar.

In 2014 hebben 428 vrijwilligers zich ingezet voor de Brailleliga. 81 nieuwelingen kwamen 
de groep versterken: hartelijk welkom en nogmaals bedankt!

4.2. Schenkers en erflaters.

Dankzij de gulheid van onze schenkers kwamen in 2014 diverse projecten tot stand. De 
Brailleliga dankt de individuele schenkers en erflaters, de liefdadigheidsorganisaties en de 
bedrijven voor hun hulp.

Aan onze 64e Tombola namen heel wat mensen deel. Ze is een onmisbare bron van 
inkomsten voor het behoud van de gratis diensten aan personen met een visuele 
handicap. De opbrengst van de Tombola 2014 wordt gebruikt om blinde en slechtziende 
personen te begeleiden die op zoek zijn naar een job of die hun huidige job willen 
behouden.
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Tal van mensen kiezen ervoor ons te helpen door al hun bezittingen of een deel ervan aan 
de Stichting voor de blinden, stichting van openbaar nut van de Brailleliga, na te laten. Zo 
stellen zij het voortbestaan van onze actie voor blinde en slechtziende personen veilig. 
Legaten vormen immers het grootste deel van onze financiële inkomsten. Zonder die hulp 
hadden vele projecten niet kunnen bestaan.

Mensen die door omstandigheden geen directe erfgenaam (meer) hebben, kunnen hun 
naam en levenswerk nog tijdens hun leven of via een testament verderzetten via een 
opgedragen fonds. Samen met de schenkers worden doel en naam van deze fondsen 
bepaald. De Stichting voor blinden staat in voor gratis beheer en opvolging (volledige lijst 
met opgedragen fondsen in bijlage).

4.3. Subsidiërende instanties.

Overheidssubsidies dekken een deel van de financiële noden van de Brailleliga. Ze zijn 
onmisbaar om personen met een visuele handicap te adviseren en te begeleiden op het 
gebied van oriëntering, opleiding, tewerkstelling, culturele activiteiten, vorming, 
pedagogische omkadering, begeleiding en vrijetijdsbesteding. Onze dank gaat ook uit naar 
de gemeenten en provincies die steeds vaker ingaan op ons verzoek om financiële of 
materiële steun.

4.4. Privé- en professionele klanten.

De Brailleliga biedt bepaalde diensten aan privépersonen en ondernemingen. Zo kan de 
Brailleliga werk geven aan personen met een visuele handicap en tezelfdertijd een kleine 
winst boeken die bijdraagt tot de financiering van onze diensten aan blinde en 
slechtziende personen. 

Drie diensten worden aangeboden:

• LBL Mailing beheert het verzenden van zendingen voor talrijke ondernemingen en 
instellingen (personaliseren en plooien van documenten, bladen en brochures, 
onder envelop of plastic folie steken, kleven van adresetiketten, postzegels, …) en 
biedt tevens welbepaalde opdrachten aan zoals in- en uitpakken van goederen, 
branden van cd's en dvd's, inbinden van boeken, drukken van visitekaartjes of 
uitnodigingen, verzamelen van allerlei documenten in mappen. 

• De Dienst voor omzetting biedt de mogelijkheid om braille te produceren voor 
verantwoordelijke politici, restaurants of farmaceutische bedrijven. Op die manier 
kunnen zij de berichten die zij aan het publiek wensen kenbaar te maken (menu, 
verpakking van geneesmiddelen, …) omzetten naar braille.

• De stoelenmakerij riet en biest allerhande zetels, bergères en stoelen, ... In 2014 
werden 242 stuks vakkundig door blinde ambachtslui hersteld.

De Brailleliga dankt allen die op haar diensten beroep deden.
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5. BESLUIT EN PERSPECTIEVEN.
Ook in 2015 staan de Brailleliga weer heel wat uitdagingen te wachten. 

Elk jaar stijgt het aantal blinde en slechtziende personen die door de Brailleliga worden 
geholpen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen zouden bijkomende financiële middelen 
nodig zijn. Maar wat stellen wij vast? De huidige context van besparingen zorgt ervoor dat 
het aandeel subsidies in de sociale sector eerder vermindert. Bovendien bestaat onze 
grootste bron van inkomsten nog steeds uit de middelen die voortkomen uit de 
vrijgevigheid van de bevolking. Deze zijn per definitie wisselend van aard en dus moeilijk 
te voorspellen. Om in 2015 gevolg te geven aan het stijgende aantal vragen van onze 
doelgroep zullen we ons bijgevolg binnen de Brailleliga zelf moeten toeleggen op het 
verdubbelen van onze inspanningen, efficiëntie en creativiteit. Hiervoor kan onze 
vereniging gelukkig rekenen op de professionaliteit van haar gemotiveerde medewerkers 
en de steun van haar vele enthousiaste vrijwilligers, die hopelijk nog in aantal zullen 
toenemen, om deze uitdaging te volbrengen.

Een tweede werkterrein is het met de tijd meegaan wat betreft de digitale evolutie en het 
op de hoogte blijven van de recentste technologische ontwikkelingen. Nieuwe vormingen 
over tablets, e-readers, apps, smartphones… zullen bijdragen aan een grotere 
zelfstandigheid van onze leden en aan de verkleining van de digitale kloof tussen ziende 
personen en personen met een visuele handicap.

In 2015 wil onze vereniging een belangrijk deel van haar doelgroep extra in de 
schijnwerpers plaatsen: slechtziende personen. Door de nadruk te leggen op onze 
dienstverlening naar slechtziende personen toe wil de Brailleliga duidelijk maken dat ook 
zij welkom zijn om gebruik te maken van onze steun en om aan onze activiteiten deel te 
nemen, en dat het beter is zo vroeg mogelijk te beginnen met het aanleren van specifieke 
vaardigheden. In het licht hiervan verheugen we ons op de opening van ons Lichtlabo. In 
dit labo kunnen slechtziende personen terecht voor een individuele consultatie waarin ze 
te weten komen bij welk soort verlichting ze hun dagelijkse activiteiten (werk, lezen, 
koken…) het beste kunnen uitvoeren.

De Brailleliga heeft nog andere redenen om zich te verheugen: om te beantwoorden aan 
de testamentaire wilsbepaling van een inwoonster van Geel openen we een regiohuis in 
haar stad! De Brailleliga streeft ernaar haar diensten zo dicht mogelijk bij haar leden te 
brengen. Dankzij dit nieuwe regiohuis kunnen personen met een visuele handicap in de 
provincie Antwerpen voortaan in twee contactpunten van de Brailleliga terecht. 

Tot slot wil de Brailleliga zich verder blijven inzetten om de belangen van blinde en 
slechtziende personen te verdedigen. In dit opzicht vertegenwoordigt ze hen in tal van 
organisaties, vergaderingen en op het politieke niveau. De vereniging zal blijven toezien 
op het goede verloop van de overdracht van de bevoegdheden in het kader van de zesde 
staatshervorming. Ook de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van de 
mensen met een handicap in het Belgische recht zal ze van dichtbij volgen.
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6. ENKELE CIJFERS.
Met de volgende cijfers willen we graag de werking van onze organisatie nog even 
illustreren.

Herkomst financiering van het geheel aan activiteiten van de Brailleliga ten gunste 
van blinde en slechtziende personen:

Iedere euro, besteed aan de diensten voor hulp aan blinde en slechtziende 
personen, is als volgt verdeeld:

De rekeningen van de Brailleliga vzw, de Stichting voor de blinden, stichting van 
openbaar nut van de Brailleliga en de aangesloten vzw’s van de Brailleliga werden 
gecontroleerd door de Burg. BVBA Yves Merlin, bedrijfsrevisoren.

Dit activiteitenverslag werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de 
Brailleliga op 30 april 2015.
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Giften en legaten: 63,43 %

Subsidies: 21 %

Product van onze activiteiten: 
10,94 %

Tombola: 4,63 % 

Begeleiding: 36,63 %

Opleiding en tewerkstelling: 
23,08 %

Sociaal: 16,18 %

Cultuur: 12,24 %

Beroepsoriëntering: 6,50%

Vrijetijdsbesteding: 5,37 %



BIJLAGEN.

A. Structuur van de Brailleliga.
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B. Samenstelling Raad van Bestuur (op 31 december 2014).

Michel BERLO
Bernard DEWANDRE
Guy DE WILDE
Raoul DUTRY
Paul FAMAEY
Marcel FLORIZOONE
Marc GIBOUX
Claude JOTTRAND
Luc LION
Jacques VAN BELLINGHEN
Thierry VAN BOXMEER
Alain VAN CAUTEREN
Henri van der VAEREN

Erefuncties:

Adèle BERLO-CHALON (erebestuurder)
Jeanine BOURLARD (erebestuurder)
Jacques DAVER (erebestuurder)
René DEVILLEZ (erebestuurder, ereondervoorzitter en eresecretaris-generaal)
Marc GIBOUX (erevoorzitter)
Jean-Paul HERBECQ (erebestuurder en erevoorzitter)
Alex HOEBEKE (erebestuurder)
Pierre LECOCQ (erebestuurder)
Felix MERTENS (erebestuurder)
Thierry VAN BOXMEER (erevoorzitter)
Jan VAN NULAND (erebestuurder)

C. Leden van het Directiecomité (op 31 december 2014).

Michel BERLO, voorzitter
Bernard DEWANDRE, adjunct-secretaris-generaal
Guy DE WILDE, ondervoorzitter en penningmeester
Marcel FLORIZOONE, ondervoorzitter en adjunct-penningmeester
Marc GIBOUX, secretaris-generaal
Michel MAGIS, directeur van de Brailleliga

D. Raadgevers van het Directiecomité (op 31 december 2014).

Pierre-B. BAREEL
René DEVILLEZ
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E. Aangesloten vzw's.

De Brailleliga is permanent lid van de volgende verenigingen voor personen met een 
visuele handicap die ze mee heeft helpen oprichten. 

• CAWBS vzw (Centrum voor algemeen welzijnswerk voor blinden en 
slechtzienden) wil in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een eerste onthaal 
verzekeren voor blinde en slechtziende personen ouder dan 65 jaar en instaan voor 
een analyse van hun situatie, begeleiding en opvolging van hun vragen.

• SCWBS vzw (Sociaal cultureel werk voor blinden en slechtzienden) ontwikkelt 
diverse initiatieven met als doel de zelfstandigheid en de sociale integratie van 
personen met een visuele handicap te vergroten.

• COBS vzw (Centrum voor omzetting voor blinden en slechtzienden) maakt 
geschreven informatie toegankelijk voor personen met een visuele handicap door 
gebruik te maken van aangepaste hulpmiddelen (audio, braille, grootletterdruk of 
digitaal). 

• LB vzw (De vrienden van Louis Braille) staat op ambachtelijke wijze in voor het 
rieten en biezen van stoelen en het inbinden van boeken in braille en in grootletterdruk. 

Wat deze laatste twee vzw's betreft, worden – met het oog op rationalisatie – de taken 
voortaan uitgevoerd door de diensten van de vzw Brailleliga.

F. Stichting voor de blinden.

De Stichting voor de blinden, erkend als stichting van openbaar nut van de Brailleliga door 
het Koninklijk Besluit van 19 april 2006, heeft vier kernopdrachten vooropgesteld: 

• Blinde en slechtziende personen helpen door een materiële en financiële steun aan 
de Brailleliga vzw.

• Wetenschappelijk onderzoek ondersteunen door oogheelkundige 
onderzoeksprojecten te bekronen.

• Voorkomen en sensibiliseren van het grote publiek d.m.v. informatiecampagnes.

• Het gratis beheren en controleren van de opgedragen fondsen en van de fondsen 
die aan haar gelegeerd worden.

Leden van het Wetenschappelijk Comité (op 31 december 2014):

Professor Monique CORDONNIER (ULB, Erasmus Ziekenhuis)
Professor emeritus Jean-Jacques DE LAEY, voorzitter (UZ Gent)
Professor Patrick DE POTTER (UCL)
Professor Philippe KESTELYN (UZ Gent)
Professor Laurence POSTELMANS (UVC Brugmann) 
Professor Jean-Marie RAKIC (CHU Liège)
Professor Werner SPILEERS (UZ Leuven) 
Professor Marie-José TASSIGNON (UZ Antwerpen)
Professor François WILLERMAIN (UMC Sint-Pieter)
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G. Opgedragen fondsen.

Fonds Agnès. 
Toegang tot lectuur en informatie voor blinde en slechtziende personen. 

Fonds Christophe. 
Financiële tussenkomst bij de aankoop van kleine technische hulpmiddelen in de 
BrailleShop.

Fonds Jules Legardien. 
De zelfstandigheid van blinde en slechtziende personen stimuleren door de financiering 
van kooklessen, braillelessen en mobiliteitslessen om zich te verplaatsen met een lange 
witte stok.

Fonds Hubert Ouvry. 
Toekenning van studiebeurzen aan blinde en slechtziende personen.

Fonds Roger Roovers. 
Tussenkomst in de kosten voor het omzetten van cursussen en andere documenten voor 
studenten indien deze kosten niet door de subsidiërende overheden gedekt worden.

Fonds Ruthy. 
Financiering van de eerste witte stok die aangeboden wordt aan blinde en slechtziende 
personen.

Fonds Robert Van Assche en Anna Van Crombrugghe. 
Toekenning van prijzen aan verdienstelijke blinde personen.

Fonds Mélanie Van Sichem (het zogenoemde Daisyfonds). 
Tussenkomst in de financiering van Daisyspelers verworven door blinde of slechtziende 
personen ouder dan 65 jaar en tussenkomst in de aanschaf van bepaalde technische 
hulpmiddelen.

Het gebruik van deze Fondsen wordt door de Stichting voor de blinden gratis 
gecontroleerd en beheerd.
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H. De Brailleliga: actief in heel het land.

1. Brussel (Hoofdzetel)
Engelandstraat 57
1060 Brussel
T. 02 533 32 11

2. Antwerpen
Frankrijklei 40
2000 Antwerpen
T. 03 213 27 88

3. Gent
Kortrijksesteenweg 344
9000 Gent
T. 09 220 58 78

4. Hasselt
Leopoldplein 25 / 3
3500 Hasselt
T. 011 21 58 88

5. Kortrijk
Minister Tacklaan 35 / 01
8500 Kortrijk
T. 056 20 64 60

6. Leuven
Fonteinstraat 133 / 0001
3000 Leuven
T. 016 20 37 97

7. Ath
Rue de la Station 41 / 2
7800 Ath
T. 068 33 54 50

8. Charleroi
Boulevard Tirou 12
6000 Charleroi
T. 071 32 88 22

9. Libramont
Avenue de Bouillon 16 A
6800 Libramont
T. 061 23 31 33

10. Liège
Rue des Guillemins 63
4000 Liège
T. 04 229 33 35

11. Namur
Rue de la Croix-Rouge 31 / 7
5100 Jambes
T. 081 31 21 26
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