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-  Help ons verkwisting te vermijden: indien u verhuist, er fouten in uw gegevens voorkomen of indien 
u dit tijdschrift meerdere malen ontvangt, … gelieve ons te verwittigen!

-  Houder van het bestand: Brailleliga vzw. Onze vereniging respecteert nauwgezet de privacy van 
haar schenkers en sympathisanten overeenkomstig de wet van 08/12/1992. Hun gegevens worden 
aan geen enkele andere vereniging of persoon bekendgemaakt. Op uw eenvoudig verzoek worden 
uw gegevens meegedeeld en zo nodig verbeterd.

-  We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: laat u niet misleiden door oneerlijke personen.  
De Brailleliga verkoopt niets, noch van deur tot deur, noch op de openbare weg.

-  De Brailleliga wijst er nogmaals op dat zij een neutrale vereniging is, gehecht aan de democratische 
waarden en actief in het hele land. Zij staat ten dienste van alle blinde en slechtziende personen.

Foto’s: Tabletinitiatie voor slechtziende personen – Draagbare beeldschermloep – Kinderen met een visuele handicap ontdekken de kust – Noëlla Jardin, nieuwe verantwoordelijke 
van de Vrijwilligersdienst
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EDITORIAAL.

De zomer is al even voorbij. Het was een aangename periode, en dan vooral 

voor onze blinde en slechtziende kinderen die samen met de Brailleliga naar 

de Belgische kust zijn getrokken. Want jaarlijks organiseert de Brailleliga 

een zelfstandigheidsstage aan zee, waar de kinderen zich naar hartenlust 

kunnen uitleven in een veilige omgeving, met activiteiten die volledig 

aangepast zijn aan hun behoeften. Bovendien leren ze er ook nog eens 

zelfstandiger zijn.

De maand september markeert ook de lancering van onze jaarlijkse 

Tombola. Het is een heuse traditie geworden, en dit jaar viert ze zelfs haar 

65e verjaardag! We nodigen dan ook iedereen uit om het nuttige aan het 

aangename te koppelen en mee te doen. Wie weet lacht het geluk u wel 

toe? En in elk geval draagt u bij aan onze hulp voor ouderen die blind of 

slechtziend geworden zijn.

Of onze leden nu op jonge of op iets minder jonge leeftijd geconfronteerd 

werden met een visuele handicap, één groot evenement in oktober 

interesseert hen allemaal: onze hulpmiddelenbeurs BrailleTech. U bent 

welkom van 15 tot en met 17 oktober, in de hoofdzetel van de Brailleliga in 

Brussel. Op de pagina’s hierna stellen we u de hulpmiddelen voor die het 

leven van blinde en slechtziende personen vergemakkelijken en die zoveel 

activiteiten toegankelijk maken. Dit zijn echter geen magische toverstafjes: 

vaak zijn deze hulpmiddelen erg duur en vergt het tijd en moeite om ze te 

leren gebruiken. Informatie, advies en opleidingen voorzien voor personen 

met een visuele handicap opdat ze deze hulpmiddelen kunnen gebruiken en 

zo hun zelfstandigheid terugwinnen: dat is waar de Brailleliga zich elke dag 

voor inspant. En dat allemaal dankzij uw steun, waarvoor we u van harte 

willen bedanken!
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DEZE TECHNISCHE HULPMIDDELEN 
VERGEMAKKELIJKEN HET LEVEN.

Heeft u zich al eens ingebeeld hoe het zou zijn om een dag door te 
brengen zonder te zien? Opstaan, weten hoe laat het is, naar de 
badkamer gaan, tandpasta op de tandenborstel aanbrengen, zich 
scheren, zich opmaken, kledij kiezen, een kopje koffie inschenken, 
een boterham smeren, de kinderen naar school brengen, naar het 
werk gaan, een e-mail verzenden, papieren klasseren, een document 
ondertekenen, het treinrooster opzoeken op het internet, de krant 
lezen, boodschappen doen, betalen, de bus nemen, huiswaarts keren, 
strijken, een maaltijd bereiden, TV kijken, een boek lezen, … Het 
dagelijkse doen en laten wordt moeilijker zonder zichtvermogen. 
Alles moet anders worden aangeleerd. Maar het is haalbaar, dankzij 
bepaalde aangeleerde technieken en technische hulpmiddelen. 
 

Er bestaan vele van deze technische hulpmiddelen die het leven van 

personen met een visuele handicap vergemakkelijken, maar ze zijn al te 

vaak nog ongekend. Daarom brengt de Brailleliga jaarlijks alle verdelers 

van aangepast materiaal samen tijdens hulpmiddelenbeurs BrailleTech 

(bekijk het volledige programma in de centrale rubriek Onder Ons en op 

de website: www.braille.be). De uitgelezen kans om te ondekken wat er 

bestaat, om materiaal te testen, te vergelijken en inlichtingen in te winnen.

Thuis.

De BrailleShop, de winkel van de Brailleliga, zal aanwezig zijn op de 

beurs BrailleTech. Er zijn meer dan 500 voorwerpen terug te vinden die 

ondersteuning bieden in het dagelijks leven, te beginnen bij aangepaste 

uurwerken om het uur te kennen: sprekende uurwerken, in reliëf, met 

contrast, sprekende uurwerken in sleutelhangerformaat, … Voor de da-
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gelijkse verzorging stelt de BrailleShop nuttige hulpmiddelen voor, zoals 

een sprekende weegschaal, vergrotingsspiegels, een nagelknipper met 

draaibare loep om veilig de nagels te knippen (foto 1). Sommige personen 

hebben een veeleisende medische opvolging nodig. Opdat ze die op zelfstan-

dige basis kunnen uitvoeren, kunnen ze zich behelpen met een medicatiedoos 

in grootletterdruk of in braille om de dagelijks in te nemen dosissen aan te 

geven. Daarnaast zijn er ook oogdruppelgeleiders (foto 2), bloeddrukmeters, 

bloedglucosemeters of sprekende thermometers.

Om kledij terug te vinden, kan men markeringbolletjes of -knopen gebruiken 

en een kleurendetector helpt dan weer bij het sorteren. Sommige technische 

hulpmiddelen kunnen heel handig zijn voor de aankopen in de winkel, zoals 

een portefeuille of portemonnee met compartimenten om het geld efficiënter 

op te bergen (foto 3). Er zijn ook tal van keukenhulpmiddelen: een vloeistofni-

veau-indicator met geluid, een sprekende keukenweegschaal, een melkwacht 

die geluid maakt wanneer de vloeistof begint te koken en stijgt in de kookpot, 

een kruidendoseerder met geluid, een sprekende timer, in braille of in groot-

letterdruk (foto 4), enz. 

1

3

2

4
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Voor het beheer van contacten en papier, stelt de BrailleShop een agenda 

en adressenboekje in grootletterdruk voor, een dymo in braille om braille 

te drukken op zelfklevende etiketten, een sprekende rekenmachine die de 

resultaten van de berekeningen dicteert, …

In de BrailleShop vinden personen met een visuele handicap, naast tal-

rijke accesoires, ook alle witte stokmodellen terug: voor herkenning, voor 

ondersteuning, om zich te verplaatsen, … 

Om te lezen.

De krant, romans, briefwisseling of panelen in de straat kunnen lezen als 

u blind of slechtziend bent, verhoogt de zelfstandigheid en het welzijn. 

Voor elk type oogaandoening bestaan er hulpmiddelen. Zo zijn bepaalde 

hulpmiddelen specifiek gericht naar blinde personen, andere naar slecht-

ziende personen, terwijl nog andere hulpmiddelen door beiden worden 

gebruikt.

Voor het lezen van audioboeken, -kranten of -tijdschriften vormt de 

Daisyspeler (Daisy staat voor Digital Accessible Information System) een 

praktische oplossing (foto 5). De persoon in kwestie kan de draad weer op-

pikken waar hij het lezen had onderbroken, de leessnelheid instellen, een 

fiche invoegen, … De spraakscanner kan een document scannen waarvan 

de inhoud via spraaksynthese wordt gelezen.

5 6
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Slechtziende personen kunnen aan de hand van een 

handloep (foto 6) tekst of beelden uitvergroten. Naarge-

lang het model, laat de digitale versie het toe om de 

‘zoom’-sterkte te kiezen en het contrast te verhogen. 

Als het voor de gebruiker moeilijk is om een hand-

loep vast te houden, bestaan er heel wat beeldscherm-

loepen, al dan niet met spraaksynthese (foto 7).

Om digitale documenten te lezen, maken blinde personen gebruik van de 

brailleleesregel, doorgaans in combinatie met spraaksynthese. De leesre-

gel zet de informatie op het computerscherm om in braille.

Telefoons, smartphones en tabletcomputers.

Vast of mobiel, wie kan er vandaag nog zonder tele-

foon? Ontwikkelaars proberen de communicatie voor 

gebruikers met een visuele handicap alsmaar te ver-

gemakkelijken. Er bestaan meerdere soorten aange-

paste toestellen, zowel draagbaar als vast. De vaste 

telefoontoestellen bieden vooral een duidelijk con-

trast en nummers in grootletterdruk aan. De mobiele 

toestellen kunnen over beltoetsen en een scherm in 

contrast beschikken, over een vereenvoudigde inter-

face, over de mogelijkheid om letters te vergroten, 

over spraaksynthese, enz. (foto 8)

Ook de producenten van smartphones en tabletcomputers bieden blinde en 

slechtziende personen voortaan heel wat mogelijkheden aan. Naast het bel-

len en het verzenden van tekstberichten, is het met deze toestellen mogelijk 

om muziek te beluisteren, om foto’s te nemen, om te filmen, om zich met 

het internet te verbinden, om een boek te lezen, enz.

7

8
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De touch screens (foto 9) vormen een drempel voor blinde en 

slechtziende personen. Dit wetende, wenden de ontwikkelaars 

hun creativiteit aan om oplossingen te zoeken. De toestellen die 

op iOS (Apple) of Android (Google) draaien, beschikken nu 

over toegankelijkheidsopties zoals spraaksynthese, een vereen-

voudigde interface, lettervergroting, een aanpasbaar contrast, 

een besturing van het apparaat met de stem, enz. Zonder hierbij 

de applicaties (gratis of betalend) te vergeten die er op geïn-

stalleerd kunnen worden: om met de camera van de telefoon 

of tablet een kleur of voorwerp te herkennen, om een winkel 

in de buurt op te zoeken, om zich te oriënteren, enz. Dagelijks 

worden er nieuwe applicaties ontwikkeld.

Studeren, werken.

Het gebruik van een computer is al-

gemeen ingeburgerd in ons dagelijks 

leven, in het kader van de studies of op 

het werk. Om hier toegang tot te krij-

gen, kunnen blinde of slechtziende per-

sonen een beroep doen op technische 

aanpassingen die de Brailleliga hen 

helpt aanleren. 

Voor slechtziende personen is er specifiek een vergrotingssoftware ont-

wikkeld om teksten en alle andere informatie die op het computerscherm 

verschijnt (icoontjes, menu’s, dialoogvensters, enz.), te vergroten. De 

aansluiting van een brailleleesregel en spraaksynthese op de computer 

stelt blinde personen in staat om te werken zoals iedereen. Er bestaan ook 

aangepaste notitietoestellen om tijdens de les of een vergadering nota te 

nemen.
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Vermaak.
Blinde of slechtziende personen die zich volledig willen toewijden aan het 

lezen van boeken hebben in de Brailleliga toegang tot een collectie van 

meer dan 23.000 aangepaste audioboeken, boeken in braille of in grootlet-

terdruk. Romans, geschiedenisboeken, science-fiction, detectiveromans of 

biografieën. Er is heel wat keuze zodat de literatuur voor iedereen toegan-

kelijk blijft. De Bibliotheek zal ook aanwezig zijn op BrailleTech en zal er 

workshops organiseren over de nieuwste leestools, zoals tabletcomputers, 

leeslampen, iPad, enz. 

Of ze nu dienen als hersentraining of louter als vermaak, spellen moeten een 

belangrijke plaats behouden in het dagelijks leven van personen met een 

visuele handicap. De spelontwikkelaars denken echter niet altijd aan de toe-

gankelijkheid van hun product. Daarom past de Brailleliga deze spellen aan 

met behulp van braille-inscriptie, tastsignalen en een goede dosis creativiteit!

Vandaag stelt de Spelotheek van de Brailleliga 

in totaal meer dan 300 spellen gratis ter beschik-

king. Er zijn ook aangepaste spellen te koop in de 

BrailleShop: vergrote speelkaarten, een reuzen-

scrabble, een schaakspel, ‘vier op een rij’, enz.
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NIEUWIGHEDEN VAN 
BRAILLETECH 2015.

Toegankelijke informatie is vast en zeker het domein waar de 
verwachtingen van personen met een visuele handicap het hoogst 
gespannen zijn. Vandaag beschikken de meeste mensen over een 
smartphone, een tablet of een computer. Van jong tot oud, we kennen 
deze tools allemaal en gebruiken ze in alle aspecten van ons leven: 
om te knutselen, als vermaak, om te werken, te studeren, te lezen, om 
ons te verplaatsen, boodschappen te doen, enz. Het is dan ook maar 
rechtvaardig dat blinde en slechtziende personen eveneens toegang 
krijgen tot die fantastische technologie. Gelukkig is dat ook het geval! 
Tijdens BrailleTech 2015 zullen verschillende exposanten de bezoekers 
hun nieuwigheden voorstellen. Een overzicht. 

Smartphones.

Aangepaste smartphones maken communicatie toegankelijk voor personen 

met een visuele handicap. De Doro 820 Claria en Doro 820 Mini Claria 

toestellen beschikken over een ergonomisch, intuïtief design. Gebruikers 

navigeren door de smartphone aan de hand van een rubberen hoes met 

tastbare referentiepunten, beltoetsen met duidelijke randen en een volledig 

sprekende interface. Zo leidt een stem hen stapsgewijs en duidelijk 

verstaanbaar doorheen alle functies. Deze Doro-toestellen bieden enkele 

specifieke applicaties aan: 

• een Daisy-app leest elk gedownload Daisy-boek;

• gebruikers kunnen met de OCR-app een foto nemen van een tekst en 

deze laten voorlezen;

• via GOT (gesproken ondertiteling) krijgen gebruikers de mogelijkheid 

om TV-ondertitels te laten voorlezen; 
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• een kleurendetector herkent  

en leest kleuren via de  

smartphonecamera.

Verkrijgbaar bij Integra.  
Meer informatie: www.integra-belgium.be.

Brailleleesregels.

De technische ontwikkelingen op het vlak van brailleleesregels volgen elkaar in 

sneltempo op. De nieuwe generatie brailleleesregels kunnen niet alleen worden 

gebruikt in combinatie met een computer, maar ook met een smartphone of 

tablet. Bovendien krijgen de recente modellen alsmaar meer functionaliteiten, 

zoals een uitgebreide tekstverwerker, WIFI-connectie, bestanden delen via 

Dropbox, Twitter- en Facebook-apps en een Nederlands- en Franstalige 

synthetische spraakweergave.

De Smart Beetle van Hims is een nieuwe compacte 

brailleleesregel waarmee een persoon met een visuele 

handicap met één commando rechtstreeks kan schakelen 

tussen vijf verschillende bluetooth-apparaten, zoals een 

smartphone, tablet of laptop. Overschakelen kan van een 

WhatsApp-bericht op de iPhone naar een nieuwsbericht op de Android-tablet, 

of van een Microsoft Word-tekst op de laptop naar een Facebook-melding 

op de smartphone. De Smart Beetle beschikt over 14 braillecellen, waardoor 

deze geschikt is voor mobiel gebruik. Via een aantal handige functietoetsen 

en braille-invoer kan de gebruiker eenvoudig navigeren wanneer hij teksten 

invoert op de smartphone of tablet. Alle Windows- en Apple-ondersteunde 

schermlezers zijn compatibel met de Smart Beetle. 

Verkrijgbaar bij Access4U. Meer informatie: www.acces4u.be.
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Draagbare loepen.

Beeldschermloepen worden steeds lichter en handiger. Dat maakt ze geschikt 

voor thuisgebruik, op kantoor, op vakantie, enz. De onderstaande modellen 

hebben elk specifieke, toegevoegde functies om het lezen comfortabel te maken. 

Maar ook de kleinere draagbare loepen blijven praktisch en snel opbergbaar.

Met de IBIS FHD PRO kunnen slechtziende 

personen beelden en teksten in hoge definitie 

uitvergroten op de computer of een apart scherm. 

Aan de hand van een gebruiksvriendelijke box 

kan de gebruiker de parameters die het best passen 

bij zijn of haar zicht, instellen en bewaren: een 

optische “zoom” van 20x, een mogelijke vergroting 

van 42,3x op een 22 inch-scherm en aanpasbare 

contrastkleuren. De IBIS FHD PRO is plooibaar en 

kan overal meegenomen worden. 

Verkrijgbaar bij Ergra Engelen: www.ergra-engelen.be. 

De MagniLink Zip HD is een draagbare 

beeldschermloep met lees- en afstandscamera in 

Full HD. Het apparaat biedt haar gebruikers een 13 

of 17,3 inch-monitor, aangepast voor low-vision, 

een scherp contrast, een kleine initiële vergroting 

en een stabiele X/Y-tafel. Deze beeldschermloep 

is opvouwbaar en eenvoudig mee te nemen. 

Verkrijgbaar bij LVI Belgium: info@lvi.be.
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Ook de Optelec Traveller HD is een mobiele 

beeldschermloep, met “slide & read”-functie: 

voor- en achterwaarts schuiven over een zin om 

woordherkenning te bevorderen. Dat maakt het 

voor personen zonder vaste hand eenvoudig om 

vlot te lezen. De Traveller HD is voorzien van een 

variabele “zoom” met mogelijke vergroting tussen 

2.4x en 30x, en een 13,3 inch-breedbeeldscherm met hoge helderheid en 

resolutie. Met de snapshot-functie kan de gebruiker tot 1000 foto’s opslaan en 

achteraf het contrast aanpassen. Een geïntegreerde LED-verlichting zorgt voor 

gelijkmatige belichting.

Verkrijgbaar bij Optelec: www.optelec.com. 

De compacte, draagbare Clover-loepen van Integra zijn beschikbaar in 3 tot 9 

inch-formaat. Met deze apparaatjes kunnen slechtziende personen uitvergroot 

doorheen zelfgenomen foto’s navigeren, in hoge resolutie en met aanpasbare 

helderheid. Het Clover-gamma biedt een openklapbare schrijfstand, 

opslaanbare instellingen, mogelijke blieptonen en LED-verlichting. Na 3 

minuten inactiviteit schakelt het systeem automatisch uit. 

Verkrijgbaar bij Integra: info@integra-belgium.be.

De gebruiksvriendelijke Looky 4 en Looky 5 van Van 

Lent Systems zijn relatief kleine apparaten met een 

groot scherm. Via touch screen kunnen personen met 

een visuele handicap deze beeldschermloepjes intuïtief 

gebruiken. 

Verkrijgbaar bij Van Lent Systems:  
www.vanlentsystems.com.
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TOMBOLA BLAAST  
65 KAARSJES UIT!

Eindelijk is het zover: de Grote Tombola 
van de Brailleliga viert dit jaar zijn 
65ste editie! Door eraan deel te nemen 
biedt u directe, concrete en nuttige hulp 
aan blinde en slechtziende personen, en 
maakt u ook nog eens kans op talrijke 
prijzen... wie weet zelfs op de hoofdprijs 
van 75.000 euro in Staatsfondsen! Naar 
aanleiding van de 65ste verjaardag krijgt een gelukkige winnaar bovendien 
de kans om een wagen ter waarde van € 10.199 in de wacht te slepen!

Misschien wint u straks één van de 5.832 prijzen van dit jaar? Staatsfondsen, 

audiovisuele apparaten, huishoudelektro, cadeaucheques, gereedschap, ca-

deau- en aankoopbonnen, … er is voor elk wat wils! Onze prijzen zijn nieuw, 

kwaliteitsvol en met garantie.

U kan de lijst van de prijzen en het reglement van onze Tombola terugvinden op 

onze website: http://www.braille.be/nl/steun-ons/deelnemen-aan-de-tombola. 
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Hoe deelnemen?

Stort het gewenste bedrag op rekeningnummer BE10 0003 0019 6004 – BPOT-

BEB1 dat uitsluitend voor de Tombola gereserveerd is, met duidelijke vermel-

ding van uw naam en adres. De biljetten zullen u dan binnen de 3 weken met 

de post opgestuurd worden.

Prijs:
1 biljet:  3,40 euro (2,40 euro + 1 euro*)
1 boekje:  13 euro (12 euro + 1 euro*)
2 boekjes:  25 euro (24 euro + 1 euro*)
3 boekjes:  37 euro (36 euro + 1 euro*)
4 boekjes: 49 euro (48 euro + 1 euro*)

*  Verzendingskosten voor de biljetten, de resultaten van de trekking van de Tombola en 
de oproep voor de Tombola 2016. Vanaf 5 boekjes (60 euro) geen verzendingskosten 
meer.

1 boekje = 5 biljetten + 1 gratis biljet, dat zijn 6 winstkansen!

Er kunnen ook biljetten gekocht worden in de BrailleShop, op de hoofdzetel 

van de Brailleliga, Engelandstraat 57 te 1060 Brussel en dit tot op de dag van 

de trekking, 14/12/2015 om 12u.

Uiterste inschrijvingsdatum via overschrijving: 07/12/2015.

Publieke trekking: 14/12/2015 om 15u op de hoofdzetel van de Brailleliga, 

onder toezicht van Meester Peter Walravens, gerechtsdeurwaarder.

Vanaf 17 december zal de lijst met de winnende nummers ook geconsulteerd 

kunnen worden op onze website (http://www.braille.be/nl/steun-ons/deelne-

men-aan-de-tombola). Eind december 2015 zal de lijst met winnende nummers 

tevens aan alle deelnemers worden verstuurd.
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Contact :
Voor alle vragen over onze Tombola, kan u bellen naar het nummer 02 533 

33 32. U kan ons ook via e-mail een bericht sturen: tombola@braille.be of per 

brief: Brailleliga – Tombola, Engelandstraat 57 – 1060 Brussel.

Wat zullen wij met de opbrengst doen?
Door aan onze Tombola deel te nemen, steunt u de dienstverlening die de 

Brailleliga gratis aanbiedt aan de 13.458 blinde en slechtziende personen die 

een beroep doen op onze organisatie. Dit jaar worden de opbrengsten gebruikt 

om blinde en slechtziende senioren te helpen om verder zelfstandig te leven. 

Wij danken u voor uw vrijgevigheid!
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VRIJWILLIGERS KRIJGEN  
NIEUW AANSPREEKPUNT.

De deur staat wijd open wanneer we Noëlla Jardin aantreffen in haar 
nieuwe functie als verantwoordelijke van de Vrijwilligersdienst bij de 
Brailleliga. Voor heel wat vrijwilligers is Noëlla al een vertrouwd gezicht, 
die bovendien kleur bekent! Zo draagt Noëlla niet alleen voetbalclub 
Sint-Truiden en achtjarig zoontje Lander in het hart, maar ook het 
aanstekelijke engagement binnen de Brailleliga. 

 
Je werkt al een tijdje voor de Brailleliga en hebt er al vele watertjes 

doorzwommen. Hoe ben je er destijds terechtgekomen?

“Het was liefde op het eerste gezicht, letterlijk zelfs. Op Valentijnsdag 2001 

ben ik bij LBL mailing gestart. Daar heb ik enkele jaren verzendingen opge-

volgd tot de Communicatiedienst me vroeg om het team te vervoegen. Daar 

verzorgde ik eerst het drukwerk, de prijsoffertes en het economaat. Sinds 2007 

organiseerde ik vooral evenementen, lokale en pedagogische acties en werkte 

ik de relaties met de Nederlandstalige pers en de jaarlijkse sensibiliseringscam-

pagne uit.
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Je kent het huis goed. Was de overgang naar de Vrijwilligersdienst een 

logische stap?

“Toch wel. Je mag niet vergeten dat de Communicatiedienst de andere 

diensten ondersteunt, wat een goede kennis vereist van alle activiteiten van 

de Brailleliga. Dat geldt trouwens ook voor de Vrijwilligersdienst. Toen ik 

in mei 2015 de vraag kreeg om me volledig in te zetten voor de vrijwilli-

gers, was dat een positieve keuze. Ook nu telt de hele organisatie mee, want 

alle diensten binnen de Brailleliga doen een beroep op onze gemotiveerde 

vrijwilligers. Ze zijn intussen dan ook onmisbaar geworden voor de wer-

king. Daar ben ik voormalig vrijwilligersverantwoordelijke Gaby Goovae-

rts uiterst dankbaar voor. Zij heeft de dienst uitgebouwd tot wat die nu is. 

Ik wil haar werk zo goed mogelijk voortzetten en uitbouwen.”

Waarom zijn de vrijwilligers zo belangrijk voor de Brailleliga?

“Zonder hen zouden we blinde en slechtziende personen slechts een beperkte 

dienstverlening kunnen aanbieden. Onze 400 vrijwilligers zetten zich dagelijks 

in om audioboeken in te lezen, BrailleClubs te begeleiden, bezoeken te leiden, 

enz. Dat is niet niks, daar kruipt heel wat engagement in. De Brailleliga is hen 

daar dan ook uiterst dankbaar voor.”

Onze vrijwilligers zijn duidelijk enthousiast. Kan zowel jong als oud z’n 

energie kwijt bij de Brailleliga?

“Absoluut. Met elke kandidaat gaan we vooraf in gesprek om zijn of haar 

interesses in kaart te brengen. Terwijl sommige vrijwilligers eerder houden 

van menselijk contact, hebben anderen meer voeling met administratieve 
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hulp. Hoe dan ook bieden we een brede waaier aan activiteiten aan. Dat 

gaat van het mee organiseren van de actie op de 20km door Brussel tot in-

formaticacursussen uitwerken over de functietoetsen in Windows 8, zonder 

het gebruik van een computermuis. We laten je als vrijwilliger trouwens 

ook niet aan je lot over. Zo ben je volledig verzekerd, word je een periode 

opgevolgd en houden we er rekening mee dat je profiel en interesses kun-

nen veranderen. Anderzijds verwachten we wel een ernstig engagement van 

elke vrijwilliger. Dat spreekt voor zich.”

Waar kan je in het bijzonder nog extra hulp gebruiken?

“Wel, we hebben altijd nood aan gemotiveerde personen die mee de 

Braille Clubs in de regiohuizen begeleiden. Ook voor het bemannen van 

onze lokale stands zoeken we nog vrijwilligers. Daarnaast willen we 

blinde en slechtziende personen een aangepaste handleiding in Braille of 

grootletterdruk meegeven bij de hulpmiddelen uit de BrailleShop. Wie 

zulke handleidingen kan en wil omzetten is zeker welkom.”

De smaak te pakken? Schrijf je dan snel in!

Bel 02/533 32 11 of stuur een e-mail naar vol@braille.be.

Meer info vind je op www.braille.be/nl/vrijwilligers. 
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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 slecht-
ziende personen en sensibiliseert er het publiek over de visuele handicap. 

Een sprankelende zomer.

Van 24 tot 27 juli bemande de Brailleliga, zoals de 

traditie het inmiddels wil, een stand op landbouw-
beurs van Libramont. Bezoekers konden er ken-

nismaken met onze activiteiten door onder andere 

zelf hun naam in braille te schrijven en hulpmidde-

len te bekijken en uit te testen. Ze speelden geblind-

doekt het reuzenspel ‘Vier op een rij’ of namen deel 

aan onze wedstrijd. Ondanks het slechte weer was 

het een groot succes!

Ook in Luik amuseerden we bezoekers met lu-

dieke maar leerrijke activiteiten, tijdens de beurs 

Retrouvailles op 5 en 6 september. Een dikke pro-

ficiat aan de gelukkige winnaars van onze quiz en 

bedankt aan Forestia, het Huis voor metaalnijver-

heid en industrie en de Stad Luik om onze win-

naars van mooie cadeaus te voorzien! 

Diezelfde ludieke en leerrijke activiteiten zullen ook georganiseerd worden 

op onze stand op de Katharinamarkt in St-Vith, op 17 november. 
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In Ath nam de Brailleliga op 19 en 20 september deel aan het evenement 

24 heures à pied (“24 uur te voet”). Een team van ziende personen en een 

team van personen met een visuele handicap hielpen elkaar om samen de 

eindmeet te halen! Het werd een onvergetelijke ervaring voor alle wande-

laars, en onze deelname maakte de Brailleliga weer wat bekender in deze 

stad der reuzen, waar zich ook één van onze regiohuizen bevindt. 

Gezondheid voorop!

In het najaar zal de Brailleliga aanwezig zijn op enkele beurzen rond het 

thema gezondheid. Van 16 tot 18 oktober is de Brailleliga aanwezig op  

Actief 50 in Genk, de beurs voor actieve 50-plussers. Bezoekers kunnen 

er terecht voor meer informatie rond onze activiteiten en diensten, krijgen 

er het advies om regelmatig naar de oogarts te gaan voor een preventieve 

opvolging, en kunnen als kers op de taart deelnemen aan onze wedstrijd. 

In november vormt Wereld Diabetes Dag de gelegenheid om 

het grote publiek te sensibiliseren over de gevolgen van diabetes 

voor onze visuele gezondheid. Met dit doel zal een stand van 

de Brailleliga voorzien worden tijdens een conferentie die 
georganiseerd wordt door het Maison du diabète, op 10 

november in Libramont. 

Op 14 november, tijdens het Salon des arts ménagers (lifestyle beurs) in 

Charleroi, zal de Brailleliga dit onderwerp aansnijden via enkele ludieke ac-

tiviteiten.

Ook professionals in de gezondheidssector ontsnappen niet aan onze aan-

dacht. Tijdens het congres Ophtalmologica Belgica, van 25 tot 27 november 

in Brussel, stelt de Brailleliga haar diensten voor aan Belgische oogartsen. 
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Vrije tijdsbeurzen.

Tijdens de maand november doen we twee vrije-

tijdsbeurzen aan. Op 29 november kan u de Brail-

leliga komen bezoeken op Jeu T’aime (“Ik hou 

van spelen”) in Brussel, waar onze Spelotheek 

haar vele activiteiten en gezelschapsspellen zal 

voorstellen. Onze Bibliotheek zal dan weer een 

stand bemannen tijdens de Foire du livre belge 

(“Belgische boekenbeurs”) in Ukkel van 27 tot 29 

november.

Music For Life.

Van 18 tot en met 24 december 2015 is Music For Life vanuit de Schorre in 

Boom weer een niet te missen afspraak. Dan belooft het opnieuw de “Warm-

ste Week” van het jaar te worden. En net zoals vorig jaar, is ook de Braille-

liga ook dit jaar weer van de partij. Zo kan je tussen 1 en 24 december een 
actie organiseren ten voordele van blinde en slechtziende personen. Heb je 

al een leuk idee? Registreer je actie dan nu al via www.musicforlife.be en 

geef ons een seintje via Lise.DeMey@braille.be of 02 533 33 34. 

Kies dus leuke plaatjes en spoor je vrien-

den en familie aan om mee te doen. 

Deel onze actie op Facebook en Twitter. 

Samen laten we de luisteraars van Studio  

Brussel horen dat er muziek zit in de Braille -

liga!
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WATERPRET EN EEN BOOST AAN 
ZELFVERTROUWEN!

Tijdens het schooljaar organiseert de Brailleliga al enkele jaren 
aangepaste stages voor blinde en slechtziende kinderen. Een mix aan 
excursies, spelen, ateliers en ontdekkingen leren hen spelenderwijs meer 
zelfstandigheid aan. Maar na het schooljaar een vakantiestage vinden 
die aangepast is aan de visuele handicap van hun kind, is niet eenvoudig 
voor de ouders. Qua vrijetijdsbesteding zijn de noden van deze kinderen 
dan ook net dat tikkeltje anders. Deze zomer koppelde de Brailleliga 
daarom waterpret aan zelfredzaamheid.

Begin juli ging een groep kinderen met een oogaandoening samen met de 

professionele begeleiders van de Brailleliga de Belgische kust verkennen in 

het kader van een vierdaagse stage. Sommigen onder hen vertrokken voor 

de eerste keer op vakantie zonder hun ouders! Naast het ontdekken van de 

zee, dolfijnen, roofvogels en de brandweerkazerne van De Haan, was het 

doel van de stage dat de kinderen een stap vooruit konden zetten naar meer 
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zelfstandigheid. De tanden leren poetsen, zich aankleden, de schoenveters 

knopen, boterhammen smeren, ... elk kind worstelt er wel eens mee. Voor 

kinderen met een visuele beperking zijn deze handelingen echter nog moei-

lijker om onder de knie te krijgen.

Dankzij de zeestage kregen de kinderen de kans 

om nieuwe technieken aan te leren, eigen erva-

ringen en handige trucjes uit te wisselen en kre-

gen ze vooral een boost aan zelfvertrouwen. Want 

eenmaal weer thuis waren ze erg trots om hun ou-

ders te tonen dat ze zich voor vele zaken zelf uit 

de slag konden trekken! 
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EEN NIET TE MISSEN TENTOONSTELLING! 
‘14-’18: OORLOGSBLINDEN. 

2014 stond met vele evenementen geboekstaafd als het begin van de her-
denking van het honderdjarig bestaan van de Eerste Wereldoorlog. En dat 
is nog lang niet voorbij, want nog tot en met 2018 staan er tentoonstellin-
gen en evenementen op het programma. Via een rubriek “honderd jaar 
‘14-’18” heeft ook de Witte Stok bijgedragen aan deze herdenking, door 
het verhaal te vertellen van de Belgische oorlogsblinden en vooral van hun 
heraanpassing in het Instituut van Bosvoorde, dat in 1919 door koningin 
Elisabeth van België werd opgericht.

Om dit ongekende aspect van onze geschiedenis onder de aandacht te bren-

gen van het grote publiek, heeft de Brailleliga een originele tentoonstelling op 

touw gezet: “‘14-’18: oorlogsblinden. Opnieuw leren leven in het Instituut van 

Britse soldaten blind gemaakt door de gassen tijdens het gevecht  
van de Leie, 10 april 1918. © Crown Copyright. IWM.
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Bosvoorde (1919-1922)”. De tentoonstelling zal op 23 november 2015 worden 

ingehuldigd in het BELvue Museum te Brussel, op de verjaardagsdatum van 

het vijftigjarig overlijden van koningin Elisabeth. Op deze manier willen we de 

koningin, die zich altijd voor blinde personen heeft ingezet en beschermelinge 

van de Brailleliga was, graag hulde brengen. Na een voorstelling gewijd aan 

koningin Elisabeth in het BELvue Museum, zal de tentoonstelling tot het einde 

van de herdenkingsperiode in 2018 het hele land aandoen. 

De expo, ook op het web.

De tentoonstelling wordt gepresenteerd in de vorm van illustratiepanelen met uit-

eenlopende iconografische documenten: affiches, foto’s, oude postkaarten, teke-

ningen die de tijdgeest weergeven, enz. Er worden ook enkele objecten getoond, 

zoals oude brailleschrijfmachines en aandenkens aan koningin Elisabeth tijdens 

de oorlogsperiode. Daarnaast geeft de website www.oorlogsblinden.be iedereen 

de kans om z’n bezoek voor te bereiden of te verlengen. Zo vindt u onder het 

‘canvas’ niet enkel de inhoud van de tentoonstelling terug, maar ook boeiende 

aanvullingen om u verder te verdiepen in de materie. Blinde of slechtziende be-

zoekers kunnen aan de hand van een audiogids toegang krijgen tot de inhoud van 

de expo. Die audiogids herneemt niet enkel de teksten, maar ook een audiodes-

criptie van de beelden. Verder is er ook een catalogus in braille ter beschikking.

Oorlogsblinden bij koningin Elisabeth  
in het Instituut van Bosvoorde.

Oogheelkundezaal in het militaire 
hospitaal van Port-Villez-lez-Vernon.  
© Koninklijk Museum van het Leger  

en de Krijgsgeschiedenis,  
Nr. Inv KLM-MRA: B-1-174-145-B.
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Het parcours van de tentoonstelling doorloopt een reeks specifieke thema’s. Een 

korte introductie situeert de context van het conflict – statistieken, blindheidsoor-

zaken, de toenmalige verzorgingsmaatregelen voor gewonden, … – en geeft een 

overzicht van de vele oorlogsblindenvertegenwoordigingen, door kunstenaars in 

het leven geroepen voor propagandadoeleinden of om het publiek steun te vra-

gen voor deze categorie van oorlogsinvaliden. Het Oorlogsblindengesticht van 

Bosvoorde werd zwaar gefinancierd door een internationaal orgaan dat gesticht 

werd door George en Cora Kessler, een welgesteld echtpaar uit New York. Zelf 

ternauwernood ontkomen aan de schipbreuk van de Lusitania, een Britse pas-

sagiersstoomboot die in 1915 door een Duitse onderzeeër getorpedeerd werd, 

besluiten ze een deel van hun enorm vermogen te besteden aan de ondersteuning 

van de noden van blind geworden soldaten en matrozen. De beroemde dove en 

blinde taalkundige Helen Keller is woordvoerder van deze organisatie, waarvan 

het Instituut van Bosvoorde de Belgische tak wordt.

Opnieuw leren leven in het Instituut van Bosvoorde.

De kern van de tentoonstelling gaat natuurlijk over het 

eigenlijke Instituut van Bosvoorde. Drie aspecten worden 

daarbij belicht: de organisatie, de opleiding en enkele 

portretten van stagiairs. Het objectief van het Instituut – 

de heropvoeding en de professionele, maar ook sociale 

integratie verzekeren van veteranen met een visuele handicap 

– wordt geïllustreerd door talloze foto’s en tekeningen die 

een Antwerps kunstenaar ter plaatse creëert. De methoden 

zijn vrij avant-gardistisch: elke week wordt een dansavond 

georganiseerd voor de naasten van de soldaten, een manier 

om hen opnieuw gewoon te maken aan het sociale leven. Ze 

worden in diverse beroepen ingewijd, zoals dactylografie, 

breiwerk, mandenmakerij, enz. Ook muziek en braille maken 

deel uit van het leerprogramma. Het Instituut beschikt zelfs 

Muzikale avond in het 
Instituut van Bosvoorde 
(lithografie van Samuel  
De Vriendt).
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over een optofoon, een vreemd apparaat voor de optische herkenning van 

gedrukte letters en een voorloper van de huidige scanners met spraaksynthese.

Na de drie jaar durende opleiding, van 1919 tot 1922, sluit het Instituut zijn 

deuren. Om echter contact te onderhouden en hun rechten te verdedigen, vormen 

de oorlogsblinden hun eigen vereniging die ook onder de bescherming van 

koningin Elisabeth wordt geplaatst: “Werk van de oorlogsblinden van Hare 

Majesteit de Koningin”. De geschiedenis van deze vereniging wordt besproken, 

alsook haar actie om een einde te stellen aan de op z’n minst barbaarse praktijk 

waarbij vinken blind werden gemaakt om hen beter te laten presteren tijdens 

zangwedstrijden. Ook de banden van de Brailleliga, opgericht in 1920, met de 

oorlogsblinden worden nagetrokken. Zo is één van de oprichtende leden van 

onze vereniging, Armand Neels, zelf een zware oorlogsinvalide.

Deze tentoonstelling werd gerealiseerd met de steun van VisitBrussels.

Praktisch: 
De tentoonstelling is dagelijks open van 23 november tot 6 december 
2015, in het BELvue Museum (zaal Borgendael), Paleizenplein 7 
(rechts van het Koninklijk Paleis).

Openingsuren:
•  van maandag tot vrijdag, van 9u30 tot 17u;
•  zaterdag en zondag, van 10u tot 18u.

Gratis toegang. Groepsbezoeken op aanvraag: tel 02/533 32 88, 
Noëlla Jardin.

Opgelet: de permanente tentoonstelling van het BELvue Museum zal 
door renovatiewerken gesloten zijn tijdens deze periode. U kan uw 
bezoek echter verlengen met de (betalende) tentoonstelling “Gender@
war 1914-1918”, die de impact van de Eerste Wereldoorlog toont op 
het leven van vrouwen en mannen. Meer informatie via het BELvue 
Museum: 02 500 45 54 of info@belvue.be. Geïllustreerde postkaart, 

uitgegeven door de 
Zwitserse vereniging 
“Famille du Rameau 
d’Olivier”.
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COLLOQUIUM : « BLIND CREATIONS ».

De relatie ontdekken tussen blinde personen en kunst, dat was het thema 
van een internationaal colloquium, van 28 tot 30 juni 2015 georganiseerd 
in Londen. De initiatiefnemers van het colloquium wilden de term « blinde 
persoon » een brede definitie toekennen, door er elke persoon mee te bedoe-
len met een « niet-normatief zicht » en/of die de wereld ‘’begrijpt’’ aan de 
hand van andere zintuigen dan het zicht.

Opmerkelijk feit: bijna de helft van de 116 afgevaardigden die vanuit de hele 

wereld waren afgereisd, waren zelf blind of slechtziend. Meerdere blinde of 

slechtziende auteurs en kunstenaars onder hen stelden hun œuvre voor en 

namen deel aan een artistiek mini-festival, gelijklopend met de eerder acade-

mische sessies. Het colloquium vond plaats op de campus Royal Holloway, één 

van de zeven colleges van de University of London, in Egham, gelegen in de 

westelijke Londense rand vlakbij het Windsor Castle. Het evenement werd ge-

organiseerd door Hannah Thompson, conferentievoorzitter en verbonden aan 

Royal Holloway, en door Vanessa Warne, professor aan de Universiteit van 

Manitoba, Canada. 

“Too Big to Feel”, van David Johnson.
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Dit colloquium is een vervolg op een colloquium dat in juni 2013 in Parijs 

doorging, over de geschiedenis van blindheid en blinde personen, en waarover 

« De Witte Stok » al berichtte (nr. 3, 2013). Het rijkgevulde programma stelde 

maar liefst 59 uiteenzettingen voor, die per thema werden gegroepeerd. Zo was 

de eerste dag gewijd aan de plenaire conferentie « Blinde zelfportretten » door 

Georgina Kleege, en aan drie gelijklopende sessies over muziek, literatuur en 

de toegankelijkheid van kunst en culturele ruimten. 

Diverse blinde kunstenaars.

Tijdens de tweede dag konden de afgevaardigden presentaties bijwonen over aller-

hande thema’s. Er werd specifiek gesproken over blinde auteurs zoals Jorge Luis 

Borges, over de rol van kunstwerken in instellingen voor blinde personen, over 

audiotranscripties van films, over de voorstelling van blinde personen in de heden-

daagse Chinese filmwereld, over methoden om de tastzin aan te leren, over tast-

hulpmiddelen gebruikt voor meldingen in musea en op exposities, over braille- en 

audioboeken, ... Twee presentaties brachten historische persoonlijkheden onder de 

aandacht: de Egyptische schrijver Taha Hussein en de Frans-Belgische kunstena-

res Cécile Douard. De uiteenzetting over Cécile Douard, voormalig voorzitster van 

de Brailleliga, werd verzorgd door onze medewerker Bruno Liesen. 

Een panel van Franse en Canadese blinde auteurs  

komt getuigen over haar werk.

De Franse historicus Zina Weygand stelt  

haar conferentie voor over Jacques Lusseyran,  

in het Engels vertaald door Hannah Thompson.

28
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De laatste dag werd aangevat met de plenaire conferentie «Jacques Lussey-

ran, de blinde held van het Frans verzet » door Zina Weygand. Vervolgens 

werden zes sessies opengesteld over de volgende thema’s : de voorstelling 

van blindheid in de Europese literatuur, in de Middeleeuwse en Renaissance-

kunst, de toegang tot kunstwerken via de tast, de toegankelijkheid van kunst-

musea, de brailleboeken en -strips.

Tentoongestelde kunstwerken.

Sommige in de colloquiumzalen tentoongestelde kunstwerken van blinde 

kunstenaars, deden een beroep op de tastzin en het gehoor, zoals de 

« Bell-Bronzes » van Aaron McPeake, bronzen sculpturen die men kon 

luiden zoals een gong. Op een grasveld stond de installatie «  Too Big 

to Feel » opgesteld van David Johnson, gevormd door enorme betonnen 

Brailletekens. Over zijn kunstwerk geeft de kunstenaar deze uitleg, die 

perfect het colloquiumthema illustreert :

« Het kunstwerk werpt vragen op over de zin en het doel van kunst en, 

bij uitbreiding, over de menselijke toestand in het algemeen. Door het 

contrast tussen zien en voelen te belichamen, tracht « Too Big to Feel » te 

beklemtonen dat de beleving van blindheid in vele opzichten vergelijkbaar 

is met die van personen zonder een beperking. Ze toont aan dat blindheid 

een creatieve en opwindende manier is om in de wereld te staan, een manier 

die zienden nog veel kan bijleren over vindingrijkheid, over autonomie en 

over communicatie. » 

De audio-opnamen van het merendeel van de conferenties kunnen (in 

het Engels) beluisterd of gedownload worden via de website <http://

backdoorbroadcasting.net/2015/07/blind-creations-conference/>. Voor 

meer informatie kan u de Engelstalige blog over het colloquium raadplegen : 

<http://blindcreations.blogspot.co.uk/>.
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EINDEJAARSKAARTEN:  
DENK ERAAN! 

De eindejaarsfeesten komen stilaan in zicht… Vandaar dat we u even attent 
maken op de mogelijkheid om uw wenskaarten bij de Brailleliga aan te 
kopen. De opbrengst van deze verkoop draagt bij tot de financiering van 
onze Sociale dienst.

Onze wenskaartencatalogus bestaat uit een breed gamma van kaarten rond 

verschillende thema’s: dieren, bloemen, landschappen, reproducties van 

schilderijen, enz. Wij hebben ons aanbod behoorlijk vernieuwd: het loont 

dus zeker de moeite om eens een kijkje te nemen!

We bieden u onze wenskaarten aan de volgende tarieven aan:
• Voor 1 tot 4 kaarten: 1 euro per kaart
• Voor 5 tot 14 kaarten: 0,90 euro per kaart
• Voor 15 tot 49 kaarten: 0,85 euro per kaart
• Voor 50 tot 99 kaarten: 0,80 euro per kaart
• Vanaf 100 kaarten:  zich wenden tot de ploeg van de wenskaarten.

Voor meer inlichtingen kan u terecht op onze website: http://www.braille.

be/nl/steun-ons/wenskaarten, of kan u contact opnemen met de ploeg van 

de wenskaarten, die elke maandag van 10u tot 16u tot uw beschikking staat, 

via het nummer 02 533 32 11.

Alvast bedankt!

ONZE VREUGDE.

Eind juni nodigde Marcel Bellen zijn familie en vrienden uit op een receptie ter 

gelegenheid van de publicatie van zijn boek ‘Onze voorouders’, een genealogisch 

werk over zijn familie. Op basis van 25 jaar onderzoek, keert dit boek 300 jaar 

30
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terug in de tijd om het leven van zijn voorouders en de gebeurtenissen die hen 

hebben getekend, in kaart te brengen. Alle aanwezige genodigden kregen een 

boek cadeau en konden vrijblijvend een bijdrage leveren om twee verenigingen 

te steunen, waaronder de Brailleliga. Marcel Bellen heeft de Brailleliga leren 

kennen via zijn slechtziende broer. Omdat de Brailleliga altijd een grote steun 

is geweest voor z’n broer, wilde Marcel Bellen dat een deel van de opbrengst 

van zijn boek aan de Brailleliga werd geschonken. Van harte dank aan Marcel 

Bellen en zijn familie voor dit gulle gebaar. De ontvangen gift zal gebruikt 

worden om het nodige materiaal te financieren voor de vormingen die de 

Brailleliga organiseert om blinde en slechtziende personen vertrouwd te maken 

met het gebruik van tabletcomputers en smartphones.

Ter gelegenheid van haar verjaardag, heeft Odette Geeraerd uit Oostende haar 

naasten een gift voor de Brailleliga gevraagd in plaats van geschenken. Toen 

haar moeder blind werd, vertelt ze, hebben de artsen haar niet meegedeeld dat 

er verenigingen bestonden die het leven van personen met een oogaandoening 

kunnen vergemakkelijken, zoals de Brailleliga. Daarom wil ze onze vereniging 

helpen om haar diensten beter kenbaar te maken. Dank aan allen die gehoor 

hebben gegeven aan de oproep van Odette Geeraerd. Hun giften zullen 

bijdragen tot de financiering van de initiatieven die we op touw hebben gezet 

om de oogartsen te informeren over de mogelijke hulp voor patiënten bij wie 

ze de diagnose van gezichtsverlies moeten meedelen. 

Onlangs vierde Anna Ryckbosch uit Kortrijk haar 90ste verjaardag. Zelf 

slechtziend, wou ze voor deze gelegenheid geen geschenken, maar wel giften 

voor de Brailleliga. Bedankt voor de ontvangen giften. Hiermee zal een blind 

geworden persoon een eerste witte stok krijgen.

Ook een andere verjaardag, die van Myriam Delville uit Antwerpen, was een 

gelegenheid om naasten op te roepen om de Brailleliga een gift te schenken. 
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Bedankt aan allen die dit gedaan hebben. Hun vrijgevigheid zal aangewend 

worden om de activiteiten te financieren die in ons regiohuis Antwerpen 

doorgaan voor blinde en slechtziende personen uit de regio. 

ONS VERDRIET.
 

Naar aanleiding van het overlijden van Guy Delferrier, heeft zijn familie de 

naasten voorgesteld om een schenking te doen aan de Brailleliga. Bedankt 

voor de ontvangen giften die het mogelijk zullen maken om spellen uit onze 

Spelotheek aan te passen, zodat ze toegankelijk zijn voor personen met een 

visuele handicap.

Begin juni overleed Nelly Peeraerts. Haar familie vroeg de naasten om haar te 

huldigen via een schenking aan twee verenigingen, waaronder de Brailleliga. 

Dank aan allen die de daad bij het woord hebben gevoegd. Hun stortingen 

zullen de opname van een boek mogelijk maken dat onze audiobibliotheek 

zal uitbreiden.

Henri Thewissen, overleden in juni, was een gebruiker van onze aangepaste 

Bibliotheek. Om hun sympathie te betuigen, wilden de familie en kennissen 

onze organisatie steunen. Bedankt voor de vrijgevigheid, de ontvangen 

schenkingen zullen dienen om de uitbouw van onze online bibliotheek te 

financieren.
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De BrailleTech of hulpmiddelenbeurs verwelkomt u van 
donderdag 15 oktober tot en met zaterdag 17 oktober 2015, 
van 10u tot 16u30, in de lokalen van de Brailleliga (Sint-Gillis).

Dit is de gelegenheid om kennis te maken met aangepaste 
hulpmiddelen voor blinde en slechtziende personen: hulpmiddelen 
voor het dagelijks leven, aangepaste gsm’s, beeldschermloepen, 
optische loepen, brailleleesregels, spraaksyntheseprogramma’s, 
vergrotingssoftware, enz. Deze hulpmiddelen zijn zowel thuis als 
op school en op de werkvloer onmisbaar. Ze maken informatie en 
communicatie toegankelijk, en geven hun gebruiker de kans om 
informaticamogelijkheden ten volle te benutten, om zo zelfstandig 
mogelijk te blijven. De Brailleliga brengt alle Belgische verdelers 
van aangepast materiaal samen. Een unieke kans om producten 
te vergelijken en advies in te winnen bij de medewerkers van de 
Brailleliga.

Alle personen met een visuele handicap, hun familie, vrienden 
en kennissen zijn welkom op BrailleTech. De Beurs richt zich ook 
tot lesgevers, begeleiders, werkgevers, overheidsmedewerkers, 
artsen en andere professionals die in contact staan met blinde en 
slechtziende personen.

Nummer 3 – 2015

Juli – Augustus – September

WELKOM OP DE BRAILLETECH 2015 !
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Workshops voor blinde en slechtziende personen :
• 15, 16 en 17/10, vanaf 13u: iPad voor beginners.
iPads worden steeds vaker gebruikt door personen met een 
visuele handicap. Dit product is standaard voorzien van een aantal 
toegankelijkheidsopties. Elke deelnemer kan er persoonlijk zijn 
vragen stellen en krijgt er een korte introductie in het gebruik van 
de iPad. Dit is een infosessie met doorlopende toegang. U kan er 
in de loop van de namiddag langsgaan wanneer het u past.

• 15/10, doorlopend op de stand van de BrailleShop: 
Grensverleggend schilderen.

De Nederlander Albert van de Korput schildert en laat bezoekers 
met een visuele handicap schilderen. Deelnemers gaan met een 
afgewerkt schilderijtje naar huis.

• 16/10, doorlopend op de stand van de BrailleShop:  
Tips voor een geslaagde make-up.

Ook wie een visuele handicap heeft, wil er graag netjes opgemaakt 
bijlopen. Met de tips uit deze demonstratie moet dit zeker lukken!

Afspraak met de standhouders:
De standhouders zijn: Access4U, Ergra Engelen, Integra, Koba 
Vision, LVI, Optelec, Sensotec, Van Lent Systems, Visueel 
centrum, VoiZi. Enkele standhouders informeren u in korte sessies 
over hun producten (30’ tot 1u).
• 15/10, om 11u: Laatste ontwikkelingen van brailleleesregels 

(Access4U).
• 15/10 om 15u30: KNFB Reader voor Android: gedrukte tekst 

fotograferen en voorlezen met een Android smartphone of 
tablet (Sensotec).

• 16/10 om 11u: Toegankelijke TV (Integra).
• 16/10 om 14u: TV-loepen met aansluiting PC (Ergra Engelen).
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Workshop voor professionals:
• 17/10, om 10u: Zelfstandigheid en welzijn van de persoon 

met een visuele handicap: hoe hieraan bijdragen?
Tal van oogartsen wensen beter gewapend te zijn als ze de 
diagnose van een visuele handicap aan hun patiënt meedelen. 
Deze workshop komt hieraan tegemoet: oogartsen krijgen 
concrete en nuttige informatie om patiënten door te verwijzen 
naar diensten die hen helpen om (terug) zelfstandig te leven.

Extra:
De BrailleShop, met zijn meer dan 500 zorgvuldig geselecteerde 
voorwerpen die ondersteuning bieden in het dagelijks leven, zal 
gedurende de volledige periode van de Beurs geopend zijn.

Praktische info:

Openingsdagen en -uren: Van donderdag 15 tot en met 
zaterdag 17/10/15, van 10u tot 16u30.

Adres: Brailleliga vzw – Engelandstraat 57 - 1060 Brussel.

Bereikbaarheid:
De BrailleTech is toegankelijk voor personen met een handicap 
en is gemakkelijk bereikbaar:
• Met het openbaar vervoer: de Brailleliga bevindt zich op 250m 

wandelafstand van het NMBS-station Brussel Zuid en het 
metrostation 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.

Toegang tot de beurs en deelname aan de infosessies zijn 
gratis.



ONDER ONS

4

ONDER ONS

NIEUWS VAN DE BRAILLESHOP.

We hopen dat u een mooie zomer hebt 
doorgebracht en dat u fit en klaar bent voor 
een nieuwe start na die verlofperiode! 

Nu is het moment aangebroken om het 
dagelijks ritme weer op te pikken: adminis-
tratieve documenten invullen, afspraken 
vastleggen, opruimen, enz. Om u hierbij te 
helpen, zijn onze agenda’s 2016 (R1939: 1 
week/blad, A4-formaat) en onze kalenders 
2016 (R1941, 1 dag/blad, A4-formaat) dit jaar 
al beschikbaar vanaf begin oktober en dus 
ook tijdens de BrailleTech (15-17/10/15). 

In ons gamma “adressenboeken” vindt 
u nu ook een adressenmap (Engelstalige 
versie) met ringen, opgebouwd uit losse 
A4-bladen (R1903) en een adressenboek 
met bijhorende stift (19 cm breedte x 24 cm 
hoogte, Engelstalige versie).

De BrailleTech wordt georganiseerd met de steun van de 
Nationale Loterij en Candriam Investors Group.
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We beschikken verder over Nederlandstalige adressen boeken, over 
zwarte en rode stiften en over een heus gamma aan handschrift-
hulpmiddelen: A4- en A5-handschriftgeleiders, handschrift-
geleiders voor oms lagen of handtekeningen, enz. Raadpleeg onze 
catalogus voor meer informatie: http://www.braille.be/nl/over-ons/ 
onze-diensten/brailleshop, catalogus “communicatie”. 

Met de Philips-dictafoon (R1888) kan u boodschappen, ideeën 
en “to do”-lijsten registreren die u later als geheugensteuntje 
weer kan oproepen.

De x3,5 (R1914) en x4 (R1929) Mobilux Led-
loepen en de andere modellen uit het gamma 
Eschenbach, vormen een on misbare hulp bij 
het lezen van teksten.

De omhangloep Maxi+ (R1928), die met een 
omhangkoord gedragen kan worden (mee-
geleverd), is ideaal om te lezen of voor fijn-
motorische werkzaamheden waarvoor u beide 
handen nodig heeft, zoals breien of knutselen. 
Met het omhangkoord kan de lengte indivi-
dueel worden aangepast. Het rechthoekige 
deel laat een vergroting x2 toe. Een apart  
stukje laat een vergroting toe van x4. Zo kan 
u de kleinste details bekijken.

Aarzel niet om deze modellen te testen tijdens uw volgend 
bezoek aan de BrailleShop of de BrailleTech. We herinneren er 
u aan dat deze stap onmisbaar is voor de aankoop.
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Hou de tijd in de gaten!

Ter herinnering: tijdens de nacht van 24 op 25 oktober 2015 
draaien we de klok van 3 uur ‘s nachts terug tot 2 uur ‘s nachts. 
Vergeet uw uurwerken niet aan te passen.

We maken van de gelegenheid gebruik om u 4 nieuwe 
polshorloges in Braille voor te stellen, die we aan ons gamma 
hebben toegevoegd:
R1921 – Vrouwenmodel – wit polsbandje.
R1922 – Vrouwenmodel – roos polsbandje.
R1923 – Mannenmodel – zwart polsbandje.

Deze elegante uurwerken met doos in chroom van 35 mm, stalen 
wijzerplaat van 27 mm en stalen wijzers, stellen de tijd voor via 
3 punten om 12u, 2 punten om 3u, 6u en 9u en 1 punt tijdens de 
andere uren.   

R1924 – Franssprekend polshorloge in Braille – zwart polsbandje.
Naast de Braillefunctie die identiek is aan de bovenstaande 
uurwerken, beschikt dit model over een spraakfunctie (in het 
Frans) met uur- en alarmregeling.
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Nieuwe digitale wakker met 
trilfunctie (R1933):
Grote cijferweergave voor een 
uitstekende zichtbaarheid van 
datum en tijd. Scherm met 
blauwe achtergrondverlichting 
voor een duidelijke leesbaar-
heid in het donker. Keuze van 
uurprogrammatie in 12u- of 24u-formaat, aan de hand van 5 cm 
hoge cijfers. Kalenderweergave (datum, maand, dag) met dag-
keuze in 7 talen, waaronder Nederlands en Frans. Mogelijkheid 
tot het programmeren van 4 alarmen met herhalingsfunctie. 
Meerdere ontwaakmogelijkheden: audio (volume regelbaar tot 
92 db), licht- of trilsignaal voor zowel slechtzienden als slecht-
horenden. Werkt op batterijen (niet inbegrepen).

Trilwekkerarmband (R1935):
Wekker in uurwerkvorm, voorzien van 
een uitrekbare armband. Licht en kan om 
de arm gedragen worden of onder het 
hoofdkussen worden gelegd. Kan als tril- 
of audiosignaal (bip) ingesteld worden. De 
trilwekkerarmband is voorzien van een 
breed LCD-scherm (3x2 cm) met blauwe 
achtergrondverlichting, voor een betere 

leesbaarheid in het donker. Daarnaast biedt deze wekker nog 
meer functies: een alarmfunctie (indien de gebruiker  medicatie 
neemt), een chronometer, een wekkerfunctie met herhaling en 
een kalenderfunctie (datum, maand, dag). Werkt op batterijen  
(1 AAA-batterij van 1,5 V, niet bijgeleverd).
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Al deze nieuwigheden zullen tijdens de BrailleTech gedemon-
streerd worden, waar we u naar goede gewoonte in groten getale 
verwachten! 

Met de BrailleTech komt ook het jaareinde stilaan in zicht. Vergeet 
onze catalogus dan ook niet te raadplegen op het internet: http://
www.braille.be/nl/over-ons/onze-diensten/brailleshop. Hier vindt 
u originele en nuttige ideeën voor uw eindejaarsgeschenken. We 
herinneren er u daarbij aan om tijdig uw bestellingen te plaatsen. 
Zo zal de Brailleliga tijdens de feestdagen gesloten zijn, van 25 
december 2015 tot 4 januari 2016. De BrailleShop zal de deuren 
wat later weer openen omwille van de inventaris: op 13 januari.

BrailleShop: Engelandstraat 57 – 1060 Brussel. Tel. 02 533 32 11. 
Open van maandag tot en met donderdag, van 10u tot 12u en van 
13u30 tot 16u.

NIEUWS VAN DE SOCIALE DIENST.

Vanaf 1 oktober 2015 zal de huisarts de derdebetalersregeling 
moeten toepassen voor patiënten die de verhoogde tegemoet-
koming genieten. Deze maatregel is niet van toepassing bij 
huisbezoeken.

Derdebetalersregeling verplicht  
voor huisartsen.
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Bij de derdebetalersregeling betaalt u de arts alleen het bedrag 
dat voor uw rekening is (het persoonlijk aandeel) en eventueel 
een supplement als de arts niet-geconventioneerd is. U schiet 
de tegemoetkoming van de ziekteverzekering niet voor, uw 
ziekenfonds zal die tegemoetkoming rechtstreeks aan de arts 
betalen. In dat geval moet u dus geen getuigschriften voor 
verstrekte hulp naar uw ziekenfonds sturen.  

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is voorzien voor oude-
ren die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Om 
de verblijfsvoorwaarden te controleren, werden er echter enkele 
wijzigingen aangebracht in de regelgeving hieromtrent. 

De IGO kan worden toegekend vanaf de wettelijke pensioenleef-
tijd (momenteel 65 jaar) en na een onderzoek naar de inkom-
sten en het vermogen van de gepensioneerde (andere dan het 
pensioen, dus ook beroepsinkomsten en roerend goed). Bij elke 
nieuwe pensioensaanvraag gaat de Rijksdienst voor Pensioenen 
automatisch na of de persoon recht heeft op deze aanvulling. 
Het automatisch onderzoek loopt ook voor vervroegd gepen-
sioneerden, voor begunstigden van een tegemoetkoming voor 
personen met een handicap en voor leefloonbegunstigden die 
65 jaar oud worden.  

Vanuit een vereenvoudigingsoptiek en om de strijd tegen fraude 
doeltreffend aan te gaan, werd de IGO twee jaar geleden her-
vormd. Zo wijzigt het recht op IGO in het buitenland en geldt 

IGO: schorsing na 29 dagen  
in het buitenland.
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er voortaan een verblijfsvoorwaarde. IGO-gerechtigden moe-
ten hun hoofdverblijfplaats in België hebben en ze mogen tot 
29 dagen per jaar het buitenland verblijven. Zonder een motive-
ring van de Rijksdienst voor Pensioenen, zal een overschrijding 
van die termijn leiden tot een schorsing van de IGO voor elke 
kalendermaand (vanaf de maand van overschrijding) waarin de 
gerechtigde niet ononderbroken in België verblijft.

Enkele uitzonderingen zijn toegestaan, zoals bijvoorbeeld een 
tijdelijke of toevallige opname in een ziekenhuis of andere uit-
zonderlijke omstandigheden met voorafgaande toelating van de 
Rijksdienst voor Pensioenen.

Sommige IGO-gerechtigden zijn vrijgesteld van controle op 
de verblijfsvoorwaarde: 80-plussers die zijn toegelaten tot een 
rust- of verzorgingstehuis.

Belangrijk: ten onrechte betaalde bedragen worden door de 
Rijksdienst voor Pensioenen teruggevorderd.

Voortaan kan u bij de Belgische ziekenfondsen de European 
Health Insurance Card (EHIC) aanvragen. Via deze gratis 
ziekteverzekeringskaart krijgt u gedurende een tijdelijk verblijf 
in de 28 EU-landen, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen en 
Zwitserland toegang tot noodzakelijke medische zorg. Die zorg 

Door Europa reizen: niet zonder  
uw EHIC-kaart!
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wordt onder dezelfde voorwaarden en aan dezelfde kostprijs 
verleend als voor personen die in het desbetreffende land 
verzekerd zijn volgens het openbaar zorgstelsel. In sommige 
landen is die medische zorg zelfs gratis. De kaart wordt 
afgeleverd door uw eigen ziekteverzekeraar.

Belangrijk om te weten. Deze Europese ziekteverzekeringskaart:
• is geen alternatief voor een reisverzekering. De kaart dekt geen 

particuliere gezondheidszorg of kosten voor bijvoorbeeld een 
repatriëring of verloren of gestolen eigendommen;

• dekt geen kosten als u reist met het uitdrukkelijke doel om 
een medische behandeling te ondergaan;

• geeft geen garantie dat u gratis geholpen wordt. Diensten 
waarvan u in België gratis kan genieten, zijn dat niet nood-
zakelijk in het buitenland.

U kan een gratis EHIC-app voor uw smartphone (Android, iPhone 
en Windows Phone) downloaden via http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?catId=559&langId=nl&cookies=disabled. 

Als de bijdrage voor uw verplichte ziekteverzekering betaald 
is, kan u deze ziekteverzekeringskaart dus gratis afhalen bij 
uw ziekenfonds. Sommige ziekenfondsen bieden zelfs de mo-
gelijkheid aan om de EHIC online te bestellen. Tracht uw aan-
vraag tijdig te plaatsen, zodat u de kaart nog voor uw vertrek 
kan ontvangen. De EHIC is maximaal geldig gedurende twee 
jaar. Verliest u de kaart, dan krijgt u van uw ziekenfonds een 
tijdelijk vervangingscertificaat. In de meest dringende gevallen 
kan uw ziekenfonds die per fax of e-mail bezorgen, in het land 
waar u op dat moment verblijft. 
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BRUSSEL: INFO MIVB.

Mobib-kaart:
Als u uw Mobib-kaart verliest (en met de chip ook uw “verminde-
ringskaart op het openbaar vervoer” of begeleiderskaart), is het 
niet mogelijk om via de post een duplicaat te verkrijgen. In dat 
geval dient u zich tot een Bootik-loket te wenden, waar u voor 
10 euro een nieuwe Mobib-kaart ontvangt. Een andere persoon 
mag deze kaart in uw plaats gaan ophalen, mits die uw iden-
titeitskaart kan voorleggen. De Mobib-kaart wordt onmiddellijk 
terplekke afgeleverd.

Mobib Basic-kaart:
Sinds 1 juli werd het papieren “Jump”-vervoersbewijs van de 
MIVB voor 1, 5 of 10 ritten vervangen door de Mobib-kaart, 
voortaan de gemeenschappelijke drager voor alle Belgische 
vervoersmaatschappijen. Gelegenheidsreizigers worden dus 
verzocht om over te schakelen op een Mobib Basic-kaart, 
waarop ze 1, 5 of 10 ritten kunnen laden. Deze kaart is anoniem 
zodat u die kan uitlenen, bijvoorbeeld aan familieleden. De 
geldigheidsduur bedraagt 5 jaar.

Assistentie in de metro:
Assistentie in de metro wordt enkel voorzien van maandag tot 
zondag tussen 7u en 20u45. Daartoe dient u hooguit 1 dag tot 
minstens 1 uur op voorhand een afspraak te maken. Reserveren 
kan telefonisch via het nummer 070 23 2000 (0,30 euro per 
minuut; bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u tot 19u - tot 

Mobiliteit.
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18u tijdens de schoolvakanties - of ‘s zaterdags van 8u tot 16u) 
of via het online aanvraagformulier op www.mivb.be. U kan ook 
gebruik maken van de daartoe bestemde telefoonpaal nabij het 
loket. Een beambte helpt u dan zo snel mogelijk verder. Een 
voorafgaande reservatie heeft daarentegen het voordeel dat u 
niet hoeft te wachten op de stationsbeambte.

In elk geval geldt de begeleiding voor het hele traject. Deze 
start steeds vanaf het verkooppunt (loket of GO, naargelang het 
station). Indien een overstap tussen de metrolijnen noodzakelijk 
is, vindt die plaats in het station Beekkant. De prijs blijft overigens 
dezelfde als voor een gewone rit, zonder extra aangerekende 
kosten. Voor een vlot verloop, raadt de MIVB aan om de spitsuren 
zoveel mogelijk te vermijden.

Taxibus:
De MIVB organiseert binnen zijn net de vervoersdienst TaxiBus 
voor personen met een handicap. Deze dienst werkt op verzoek, 
waarbij u een “deur-tot-deur”-bediening krijgt aangeboden van 
maandag tot en met zaterdag, van 5u tot 1u. TaxiBus is bestemd 
voor wie door de FOD Sociale Zekerheid erkend is als een 
persoon met een handicap. Slechtziende en blinde personen 
met een gezichtsverlies van minstens 90% en/of een nationale 
verminderingskaart hebben eveneens recht op TaxiBus. Personen 
die zich willen laten begeleiden kunnen dit op aanvraag doen, mits 
er nog plaatsen vrij zijn. Om TaxiBus aan te vragen, heeft u een 
volledig ingevuld inschrijvingsformulier nodig (beschikbaar via 
www.mivb.be) en een geldig attest van de FOD Sociale Zekerheid. 
Dit attest moet één van de volgende elementen aantonen:
• een vermindering van de zelfredzaamheid met tenminste  

12 punten;
• een blijvende invaliditeit van ten minste 80%;
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 •  een blijvende invaliditeit van de onderste ledematen die 
tenminste een handicap van 50% veroorzaken;

 •  een volledige amputatie of verlamming van de bovenste 
ledematen.

U betaalt uw TaxiBus-ritten vooraf via overschrijving, wat 
toelaat om de ritten in schijven van 10 te betalen (zoals bij een 
tienrittenkaart). Bij betaling is uw reservering bevestigd.

Reservaties verlopen telefonisch via 02 515 23 65 of via de 
website www.mivb.be, ten laatste op de laatste werkdag 
voorafgaand aan het vervoer. 

Collecto:
Collecto is een collectieve taxidienst die zeven dagen op zeven 
beschikbaar is tussen 23u ‘s avonds en 6u ‘s ochtends, en dit 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Collecto pikt u op aan 
één van de 200 vertrekpunten (gelegen aan de MIVB-haltes) 
en brengt u naar het gewenst adres binnen het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Hiertoe betaalt u 5 euro per rit als 
Mobib-abonnee, of 6 euro als niet-abonnee. De collectieve taxi’s 
vormen een aanvulling op het Noctis-net, waarvoor de bussen 
enkel in het weekend rijden.

VLAANDEREN: 65-PLUSSERS MET EEN HANDICAP  
BLIJVEN GRATIS RIJDEN MET DE LIJN

Sinds 1 september 2015 heeft De Lijn haar tarieven aangepast 
voor 65-plussers. Voortaan is het jaarabonnement voor hen niet 
gratis meer, maar kost het 50 euro. Woont u in Vlaanderen en 
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bent u door het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH), de Vlaamse Dienst voor ArbeidsBemiddeling 
(VDAB) of de Federale OverheidsDienst (FOD) Sociale Zekerheid 
erkend als een persoon met een handicap, dan krijgt u nog 
steeds een gratis abonnement.

Hiertoe hoeft u geen actie te ondernemen. Op basis van de 
gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, krijgt u 
een nieuw abonnement. Als u deze voor 1 september niet 
heeft ontvangen, neemt u best contact op met de dienst 
abonnementen van De Lijn (Nieuwpoortsesteenweg 110, 8400 
Oostende – tel. 070 220 200 – e-mail abonnementen@delijn.
be), of met de openbare dienst waar u bent ingeschreven.

 
WAALS-BRABANT: NIEUWTJE.

Woont u in Waals-Brabant en heeft u het moeilijk om zich te 
verplaatsen? Bent u op zoek naar een aangepaste dienst die 
past bij uw noden? CAP BW helpt u bij het zoeken van de juiste 
vervoersmaatschappij!

CAP BW, gefinancierd door CAP 48 en de provincie Waals-
Brabant, hergroepeert de verschillende vervoersdiensten die 
Waals-Brabant bedienen. Daartoe hoeft u enkel het gratis 
telefoonnummer 0800/17 420 op te bellen en uw aanvraag 
te verduidelijken (tijdstip, vertrek- en aankomstplaats, 
moeilijkheidsgraad van de verplaatsing, enz.). CAP BW gaat 
dan op zoek naar de dienst die uw noden het best beantwoordt. 
Vervolgens contacteert deze vervoersdienst u rechtstreeks 
om uw verplaatsing vast te leggen. CAP BW garandeert een 
behandeling van uw aanvraag binnen de 72 uren.
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Een job die bij u past?  
Daar werken we samen aan.

Werken als office manager, receptionist, dossierbeheerder of 
zelfs als medewerker in een (groot)keuken als u slechtziend of 
blind bent. Het kan. Maar de zoektocht naar werk loopt niet al-
tijd op wieltjes. Gelukkig kan u bij het Expertisecentrum Visus & 
Werk van de Brailleliga terecht voor een oriënterend advies en 
het uitklaren van hulpmiddelen tot begeleiding op maat en aan-
gepaste opleidingen. Werkt u al? Ook dan staat het centrum u en 
uw werkgever bij in het creëren van een optimale werksituatie.

Als erkende partner van VDAB (de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) brengt het Expertise-
centrum Visus & Werk uw mogelijkheden en beperkingen op 
vlak van werk in kaart. In welke richting zoekt u het best van-
uit uw interesses, uw competenties en ervaring? Welke zijn uw 
specifieke noden op de werkvloer? Met onze aangepaste onder-
zoeksmethoden en jarenlange expertise zoeken we samen uit 
waar uw talenten het best tot uiting komen. 

Eens de weg bepaald is, gaan we na of u recht heeft op 
ondersteunende maatregelen. Zo is er onder meer de Vlaamse 
ondersteuningspremie (VOP), een loonkostsubsidie voor 
werkgevers. Ook voorziet de VDAB een terugbetaling van 
hulpmiddelen op de werkvloer. Dit is natuurlijk individueel. We 

NIEUWS VAN HET EXPERTISECENTRUM  
VISUS EN WERK.
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gaan na welke hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Een 
werkpost aangepast aan uw specifieke noden maakt namelijk 
een wereld van verschil als het op comfort en productiviteit 
aankomt. Zowel uzelf als uw werkgever varen er dus wel bij.  

Daarnaast ondersteunt het Expertisecentrum Visus & Werk u 
wanneer u effectief aan de grote zoektocht begint. Want alle mo-
tivatie ten spijt, werkgevers staren zich nog al te vaak blind op een 
visuele handicap. Onterecht. Net daarom is het belangrijk om u 
hiertegen te wapenen. Met onze experten stippelt u een eigen 
professioneel traject uit, stelt u een aantrekkelijk cv op en schrijft u 
overtuigende motivatiebrieven. Ook kan u een gepersonaliseerde 
opleiding volgen of stage lopen. Kortom, we ondersteunen u op 
verschillende vlakken bij uw zoektocht naar werk. 

Als blijkt dat u recht heeft op ondersteunende maatregelen zor-
gen we dat uw werkgever de VOP geniet en dat u kan werken 
in uw optimale werkomgeving. En de collega’s? Hen maken we 
bewust van uw visueel probleem door uw oogaandoening ter 
sprake te brengen, toe te lichten en te laten beleven met een 
inleefsessie. Daarbij zetten we natuurlijk ook uw competenties 
in de kijker!  

Tot slot verleent het Expertisecentrum Visus & Werk onder-
steuning aan andere organisaties en diensten die personen 
met een arbeidsbeperking begeleiden in hun zoektocht naar 
werk, zoals VDAB en GTB (de dienst voor Gespecialiseerde 
Trajectbegeleiding en -Bepaling). We bieden hen een vormings-
aanbod aan en ondersteuning in concrete dossiers. We hebben 
namelijk maar één doelstelling. En dat is zoveel mogelijk perso-
nen met een visuele arbeidsbeperking laten genieten van onze 
expertise. 
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• Vrijdag 25 september 2015: Proeven van proza en 
poëzie. Culturele namiddag in het regiohuis Hasselt.

 Door Lieve De Meyer. 
 Lieve De Meyer verwent je oren met smakelijke teksten en 

gedichten. Deze verzameling teksten gaan allemaal over 
eten: proeven, nippen, degusteren en ook schransen, vreten, 
smullen. Een hele resem teksten en tips om het eten lekkerder 
te maken. En wat heeft eten met de liefde te maken? Een reeks 
afrodisiacum om bij weg te dromen! Heerlijke fragmenten uit 
verhalen zoals onder andere “Chocolat” van J. Harris en “Rode 
Rozen en Tortilla’s” van L. Esquivel en pittige gedichten van 
onder andere I. Allende, onderlijnd met een vleugje muziek.

 Op uitnodiging. Inschrijving verplicht: 02/533 32 11.

Zin in werk of betere werkomstandigheden? Geef ons gerust een 
seintje, of vraag uw contactpersoon bij VDAB of GTB of u door 
het Expertisecentrum Visus & Werk van de Brailleliga geholpen 
kan worden.

Meer informatie: http://www.braille.be/nl/dienstverlening-en- 
hulpmiddelen/werken of 02 533 32 11

Agenda van de culturele activiteiten  
in Vlaanderen.

NIEUWS VAN DE DIENST  
VRIJETIJDSBESTEDING.
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• Dinsdag 13 oktober 2015,  Harpconcert.  
Culturele namiddag in het ontmoetingscentrum  
De Boeie in Oostende.

 Concert door Andrea Voets. 
 De harp spreekt al eeuwen tot de verbeelding. In de loop der 

jaren heeft ze het imago van een honingzoet, engelachtig 
instrument gekregen. En toch heeft de harp zoveel meer te 
bieden! Daarom wil Andrea Voets de harp weer in volle glorie 
op de kaart zetten. Wie de oneindige mogelijkheden van dit 
grote instrument benut, maakt probleemloos komaf met 
hardnekkige clichés. Van nauwelijks hoorbaar tot overdonderd 
luid: bespeeld met vingers, voeten en het nodige karakter zal 
de harp tijdens dit compleet soloconcert iedereen versteld 
doen staan.

 Op uitnodiging. Inschrijving verplicht: 02/533 32 11. 

• Dinsdag 12 november 2015,  Brandveilig samenleven. 
Culturele namiddag in het Europahotel in Gent.

 Voordracht door brandweerman Frank Samson.
 Jaarlijks worden zo’n 10 000 woningbranden vastgesteld in 

België. Een groot aantal daarvan kan echter vermeden worden 
mits een aantal elementaire veiligheidsmaatregelen in acht 
worden genomen. Frank Samson licht deze maatregelen voor 
u toe: het voorkomen van brand, gebruik van een rookmelder/
blusdeken/blustoestel, vluchtplan in eigen huis, CO, eerste 
hulp bij brandwonden, enz. 

 Op uitnodiging. Inschrijving verplicht: 02/533 32 11.
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VERVOEG ONS TEAM!

Op zondag 29 mei 2016 neemt de Brailleliga voor de elfde keer 
deel aan de 20 km door Brussel, met een ploeg van ziende, 
slechtziende en blinde lopers. We hopen natuurlijk dat het aantal 
deelnemers nog groter zal zijn dan in 2015 (dit jaar waren we met 
569 ! ).

We willen u dan ook van harte verwelkomen in onze ploeg.  
20 km lopen is een uitdaging die na wat training meer dan 
mogelijk is. Bovendien slagen elk jaar alsmaar meer personen 
met een visuele handicap er met glans in de finish te bereiken. 
En als lopen u te moeilijk lijkt, kan u de afstand evengoed al 
wandelend afleggen.

U zou graag deel uitmaken van onze ploeg, maar u heeft geen 
begeleider? Geen probleem, de Brailleliga zoekt een gids voor 
u die u zal begeleiden tijdens de trainingen en op de dag van 
de wedstrijd. Voor de lopers met een visuele handicap en hun 
begeleider worden de inschrijvingskosten door de Brailleliga 
betaald.

De inschrijvingen openen pas vanaf januari 2016. Maar intussen 
kan u misschien al nadenken over een mogelijke deelname, er 
met uw omgeving over praten of ons contacteren voor meer 
informatie: tel. 02/533 33 11 – e-mail: 20km@braille.be.

20 km door Brussel 2016.



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.
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hulpmiddelenbeurs

15 > 17 OKT
gratis toegang 10u > 16u30

Blind of slechtziend?
U vindt er oplossingen die uw leven 
kunnen vergemakkelijken!

engelandstraat 57
1060 brussel
T +32 (0)2 533 32 11

www.braille.be




