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De aanpak van de Brailleliga steunt op haar wens om personen met een visuele handicap 
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.
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1. INLEIDING
Al enkele jaren blijft het aantal blinde en slechtziende personen dat een beroep doet op de 
Brailleliga toenemen, en dan vooral bij de 65-plussers. In 2016 telden we 1 052 nieuwe 
leden, wat het totaal aantal op 14 590 leden brengt. 

In 2016 zette de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid het ‘Handicare’-systeem op, 
een nieuwe manier om de hulpaanvragen van personen met een handicap te verwerken. 
Onze teams van sociaal assistenten hebben intensief meegewerkt aan de integratie van die 
veranderingen. 

De Brailleliga heeft oog voor de technologische vooruitgang die kan bijdragen tot de autonomie 
en toegankelijkheid. In 2016 werd het project 'Je lis pour toi' gelanceerd, zodat vrijwilligers met 
een computer of tablet thuis audioboeken kunnen inlezen. Zo kunnen ze het brede aanbod van 
onze bibliotheek nog verder uitbreiden!

Het BrailleMuseum werd door de Brusselse Museumraad erkend en opgenomen in een 
netwerk van bijna 100 federale, gemeenschaps-, gemeentelijke en privémusea. De 
diensten belast met cultuur en vrije tijd hebben hun activiteiten gereorganiseerd en 
uitgebreid, om jong en oud een breder aanbod op maat te kunnen bieden. 

Voor wat betreft het verdedigen van de belangen van personen met een visuele handicap, 
hebben de veranderingen, gelinkt aan de zesde staatshervorming, ons veel energie gevraagd: 
de oprichting van de AViQ, het nieuwe Waalse agentschap voor welzijn dat onder meer instaat 
voor personen met een handicap, en de hervorming van de THAB (Tegemoetkoming voor Hulp 
Aan Bejaarden). Aan Vlaamse zijde vroegen de veranderingen in de zorgsector naar 
aanleiding van de invoering van de Persoongebonden Financiering heel wat aandacht. De 
Brailleliga is erg actief binnen uiteenlopende organisaties en instanties die personen met een 
handicap vertegenwoordigen. Bij het akkoord over de Europese Richtlijn inzake 
webtoegankelijkheid en de invoering van de Europese handicapkaart, hebben onze 
inspanningen vruchten afgeworpen. 

Onze jaarlijkse sensibiliseringscampagne had als thema “Slechtziendheid. Je moet het 
beleven om het te begrijpen”. In de marge van de campagne werd de praktische gids 
“Leven met slechtziendheid, ‘t is mogelijk” uitgebracht en verspreid. 

Zoals elk jaar heeft de Stichting voor de blinden ook oogheelkundig onderzoek gesteund. Vier 
jonge onderzoekers kregen een beurs om hun werk te kunnen voortzetten en te kunnen 
bijdragen tot de medische vooruitgang op het vlak van ooggezondheid.

Zonder de volle inzet van een gemotiveerd team van medewerkers en vrijwilligers, en de 
steun van talloze schenkers, sponsors en subsidiërende overheden, zouden al die 
verwezenlijkingen onmogelijk zijn geweest. Van harte bedankt! Ieders bijdrage is waardevol 
en helpt om onze projecten ten gunste van blinde en slechtziende personen in heel België 
concreet te maken.  

Michel Magis Michel Berlo
Directeur Président
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2. GEHOLPEN PERSONEN IN 2016.
In 2016 werden 14 590 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, 
jobcoaches, bibliothecarissen, …

Zonder de kostbare steun van de 129 medewerkers, 470 vrijwilligers en de talrijke personen 
die de Brailleliga financieel steunen, zou deze dienstverlening niet mogelijk zijn.

Indeling van geholpen personen per leeftijdscategorie in 2016. 

Meer dan de helft van de personen die zich tot ons richten (7 833 personen) is ouder dan 
65, 4 915 onder hen zijn 80-plussers (zijnde 63 % van deze groep). 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.
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65 jaar en + : 53,69 % (7 833 personen)



2.1. Een andere kijk op het dagelijks leven.

Te kampen krijgen met blind- of ernstige slechtziendheid haalt het dagelijks leven overhoop: 
de persoon verliest aanknopingspunten, ondervindt moeilijkheden bij het aankleden, koken, 
zich verplaatsen, ... De Brailleliga begeleidt personen met een visuele handicap gratis bij 
het (terug)vinden van hun zelfstandigheid en ondersteunt hen bij hun optimale integratie in 
de maatschappij.

In eerste instantie verlenen de maatschappelijk assistenten het nodige advies en hulp. 
Samen met de persoon met een visuele handicap stellen ze een overzicht op van de 
situatie. Naargelang de noden verwijzen de maatschappelijk assistenten de persoon in 
kwestie door naar andere interne diensten van de Brailleliga of naar externe diensten. Met 
de persoon gaat de Brailleliga na of ondersteuning kan verkregen worden vanuit regionale, 
gemeenschaps- of federale instanties. De Brailleliga informeert hem of haar over mogelijk 
verkrijgbare sociale en fiscale voordelen. Tenslotte helpt de Brailleliga de persoon de 
noodzakelijke stappen te nemen bij een agentschap voor hulp aan personen met een 
handicap.

Personen met een visuele handicap maken zich vaak zorgen over hun levenssituatie, 
toekomst, deelname aan het maatschappelijk leven, beroepsmogelijkheden, en over het 
verkrijgen van ondersteuning door de overheid. Een team van deskundigen staat klaar om, 
samen met de persoon met een visuele handicap en op basis van zijn aspiraties, te 
bekijken hoe zijn maatschappelijke, schoolse of professionele integratie kan worden 
bevorderd. De grote veranderingen in de Vlaamse zorgsector hebben een invloed gehad op 
de werking van de betrokken diensten.

Foto: De Dienst begeleiding en hulp in het dagelijks leven leert leden zich verplaatsen met de witte stok, en  
het verwelkomen van een pasgeborene. 
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Zich aankleden, koken, de baby verzorgen, braille leren, zich verplaatsen met een witte stok 
en/of geleidehond, hulpmiddelen kiezen en gebruiken, computerles volgen, ... Het zijn 
vormingen en begeleidingen waarvoor slechtziende of blinde personen gratis bij onze 
begeleidingsspecialisten terechtkunnen. 

Een aangepaste verlichting vergemakkelijkt alledaagse handelingen zoals lezen, schrijven 
of koken. Bij het Lichtlabo krijgen slechtziende personen via een individueel 
verlichtingsonderzoek advies over het optimaliseren van de verlichting van hun 
leefomgeving. 

Om met haar expertise meer blinde en slechtziende personen te kunnen bereiken, beheert 
de Brailleliga, in samenwerking met het UVC Brugmann en het Universitair 
Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, het revalidatiecentrum HORUS. Onze organisatie 
ontwikkelt ook samenwerkingen met andere ziekenhuizen, meer bepaald met het 
revalidatiecentrum van het UZ Leuven.

Naast de diensten die we blinde en slechtziende personen aanbieden, organiseren we ook 
sensibiliseringssessies over de visuele handicap, zowel voor de naasten van de personen 
met een visuele handicap als voor professionals die met hen in contact komen. Honderden 
personen namen afgelopen jaar deel aan dergelijke vormingen. Een positief resultaat dat 
het team motiveert dit volgend jaar verder te zetten. 

Foto: In de BrailleShop vinden we alles terug dat het dagelijks leven gemakkelijker maakt: sprekende uurwerken, 
etikettenlezers...

Sprekende horloges, wekkers of bloeddrukmeters, kleurendetectoren, telefoons met grote 
toetsen, een agenda in grootletterdruk, aangepast keukengerei, een witte stok of een Daisy-
speler. Heel wat hulpmiddelen zijn onmisbaar in het dagelijks leven van een blinde of 
slechtziende persoon. In de winkel van de Brailleliga, de BrailleShop, kunnen ze een 
selectie van meer dan 520 nuttige artikelen aankopen die hen zelfstandiger maken en het 
leven vergemakkelijken. Bovendien kunnen blinde en slechtziende bezoekers de 
aangeboden artikelen vooraf testen.
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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 
houdend met hun visuele handicap, functioneel gezichtsvermogen, visuele noden en 
activiteiten adviseren wij hen bij de keuze van hulpmiddelen. In onze demozaal kunnen 
leden het aangepast materiaal (software, brailleleesregels, beeldschermloepen) na 
afspraak testen en advies vragen. Achteraf kunnen ze deze hulpmiddelen bij een 
hulpmiddelenleverancier naar keuze aankopen. Wij helpen personen met een visuele 
handicap ook bij de stappen die, indien mogelijk, kunnen leiden tot een financiële 
tussenkomst door overheidsinstanties, bij de aankoop van dat materiaal.

Van 13 tot 15 oktober 2016 vond BrailleTech plaats in onze hoofdzetel in Brussel. Deze 
jaarlijkse hulpmiddelenbeurs brengt alle verdelers van aangepast materiaal voor blinde en 
slechtziende personen samen. Zo biedt BrailleTech de kans om beschikbare technische 
hulpmiddelen te vergelijken, te testen en objectief en professioneel advies in te winnen bij 
onze medewerkers. Deze hulpmiddelen evolueren voortdurend en jaarlijks komen er steeds 
weer nieuwigheden op de markt. Tijdens de editie 2016 konden de bezoekers onder andere 
de nieuwste beeldschermloepen, gps-toestellen en brailleleesregels testen. Personen met 
een visuele handicap kregen de gelegenheid om deel te nemen aan de workshops “De iPad 
helpdesk”, “Tips voor een geslaagde make-up”, “Het aperitief leesuurtje” en 
 “Grensverleggend schilderen”, of infosessies te volgens als “Het beste van de Appstore”, 
“Energiemanagement in je werk” en “De geheimen van het Daisy-boek”. Voor professionals 
organiseerde we dit jaar de workshops “Hulpmiddelen op de werkvloer: dé oplossing?” en 
“Energiemanagement in het werk”. 

Foto: Basishandelingen aanleren voor het gebruik van een iPad.

Omdat het gebruik van smartphones en tablets, voorzien van een aantal 
toegankelijkheidsopties voor blinde en slechtziende personen, kan bijdragen tot een grotere 
zelfstandigheid, organiseerde de Brailleliga praktische opleidingen voor het gebruik van 
deze nieuwe technologieën.
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Enkele cijfers :

In 2016 deden 1 052 personen voor de eerste maal een beroep op onze diensten. 

3 360 persoonlijke gesprekken vonden plaats met de maatschappelijk assistenten. Er 
waren 51 920 telefonische en schriftelijke contacten.

1 215 personen werden ondersteund in de ontwikkeling van hun zelfstandigheid.

In het revalidatiecentrum HORUS werd gezorgd voor de revalidatie van 138 personen met 
een visuele handicap.

1 213 personen bezochten BrailleTech.

In de BrailleShop werden 166 Daisy-spelers aangeboden, vaak met de steun van de 
Brailleliga en de Nationale Loterij.

276 deelnemers volgden een van de 39 informatiesessies over nieuwe technologische 
snufjes.

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 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 kinesitherapeute, 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. De 
reorganisatie en versterking van het team in 2015, wierpen ook in 2016 hun vruchten af. 

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, 
de Nationale Loterij en het Fonds Ouvry bekwamen 208 leerlingen en studenten met een 
visuele handicap voor het academiejaar 2015-2016 een studiebeurs.
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Foto: Aangepast materiaal om een professionele opleiding te volgen.

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 (bijv. 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 medeleerlingen 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 schoolloopbaan in het gewoon onderwijs doorlopen. Door de 
recentste ontwikkelingen in het onderwijs, merken wij een stijging van vragen van kinderen 
en hun leerkrachten of andere professionals omtrent de visuele handicap. 

Meer en meer blinde en slechtziende personen die een hogere studie of een 
beroepsopleiding wensen te volgen, een stage dienen te lopen of een job willen uitoefenen, 
doen hiervoor beroep op onze diensten. Na een balans van de situatie, kunnen de 
omgeving van de student en zijn werkplek adequaat ingericht worden (vergrotingssoftware, 
een beeldschermloep, spraakweergave, een brailleleesregel, een notitietoestel, …). De 
studenten die het wensen kunnen ook 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 2016 had de Brailleliga diverse contacten met gespecialiseerde scholen (IRSA, IRHOV, 
KI Woluwe, …) om hen de verschillende diensten van de Brailleliga voor te stellen, die de 
leerlingen 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, 
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Nederlands, Engels, burotica, onthaal- en communicatietechnieken, sociale wetgeving, 
sollicitatietechnieken, het gebruik van tablets en smartphones, … 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.

Foto: Werken als je blind of slechtziend bent, het is mogelijk dankzij technische en aangepaste 
hulpmiddelen.

De jobcoaches staan personen met een visuele handicap bij om hun professionele 
(her)integratie te vergemakkelijken of hun baan te behouden. Het begeleiden in het zich 
voorbereiden op sollicitatiegesprekken hoort hier ook bij. Tevens kunnen ze de werkposten 
en het materiaal in functie van de uitgeoefende baan aanpassen. In 2016 stijgt het aantal 
personen dat door de jobcoaches gevolgd werd in het vinden of behouden van een baan, 
nog steeds. Het aantal personen ouder dan 50 jaar die hun baan wensen te behouden, is 
eveneens duidelijk hoger in vergelijking met 2015. 

Naast werkzoekenden begeleiden bij de zoektocht naar werk, hebben de jobcoaches ook 
contacten met de werkgevers. Zij worden geïnformeerd over de professionele competenties 
van kandidaten met een handicap, de mogelijke technische aanpassingen, de 
tussenkomsten door de overheid in de loonkosten, enz. De werkgevers kunnen eveneens 
gebruikmaken van ondersteuning in de administratieve procedures. 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.
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De Nederlandstalige diensten voor tewerkstelling – het Expertisecentrum Visus & Werk en 
de Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB) – hebben hun 
inspanningen om te beantwoorden aan de objectieven van de VDAB (Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) verdergezet. Het Expertisecentrum ontwikkelde 
een vormings- en ondersteuningsaanbod voor medewerkers van VDAB en zijn partners. 
Het is immers cruciaal dat de betrokken bemiddelaars van de VDAB rekening houden met 
de vooroordelen, problemen en valkuilen waarmee blinden en slechtzienden personen 
geconfronteerd worden in hun zoektocht naar werk. Het aantal personen dat beroep doet 
op de GOB, doorverwezen door de VDAB, de oogartsen en de revalidatiecentra, is 
gestegen tegenover 2015.

Bovendien gaat de GOB verder met het verlenen van ondersteuning aan ondernemingen 
en instellingen om de toegankelijkheid van hun aanwervingsprocedure voor personen met 
een visuele handicap te verzekeren. De GOB van de Brailleliga is de enige die een 
dergelijke gespecialiseerde dienst aanbiedt. 

De Franstalige dienst voor tewerkstelling – Service d’insertion professionnelle (SIP) – heeft 
zich aangesloten bij een werkgroep rond de problematiek van de opleiding en de 
sensibilisering van de handicaps. De dienst heeft eveneens deelgenomen aan de “Journée 
annuelle de la médecine du travail”, alsook aan de “Duoday” georganiseerd door het AviQ 
en de PHARE. De “Duoday” was een mooie ervaring voor de kandidaten en heeft ons 
toegelaten ondernemingen te ontmoeten. We hebben ons op deze wijze meer kenbaar 
gemaakt en de toekomstige tewerkstelling van een persoon met een visuele handicap 
voorzien.

In welke sector hebben personen met een visuele handicap in 2016 een baan 
gevonden of behouden?

Enkele cijfers:

89 studenten werden gevolgd tijdens hun studies.

376 personen werden door de Brailleliga begeleid bij het zoeken naar of het behouden van 
hun baan.

75,53% van onze cliënten hebben de stappen naar tewerkstelling met succes doorlopen.

208 studiebeurzen werden toegekend.

De omzetting van taken van leerlingen en studenten met een visuele handicap door de 
Dienst omzetting resulteerde in de productie van 1 584 bladzijden in grootletterdruk en 50 
omzettingen van digitale bestanden.
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Zelfstandige : 5,04 %



2.3. Een andere kijk op vrijetijdsbesteding.

Genieten van een concert, leuke en creatieve activiteiten bijwonen of 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, vormen een venster op 
de wereld en ontwikkelen de burgerparticipatie. 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 extra 
gestimuleerd.

In 2016 werden er binnen de diensten aanpassingen uitgevoerd om het activiteitenaanbod 
te verhogen en een groter publiek toe te laten hieraan deel te nemen. Er werden in totaal 
690 culturele- en vrijetijdsactiviteiten georganiseerd. Zo bezochten onze leden onder 
andere: de lokalen van de VRT, de Duvel-brouwerij, het museum Train World, de insecten-
boerderij Little Food in Brussel, het Tibetaans Instituut in Antwerpen, het Louvre-Lens, de 
Dalí-expositie, het Belgian Chocolate Village en ook nog het Waalse parlement. Zij genoten 
tevens van de Winterpret in Brussel, de attracties van Disneyland in Parijs, een verblijf in 
Aken, en ze hebben zelfs een opname van een aflevering van “Blokken” bijgewoond. Tot 
slot waren ook nog tal van concerten, conferenties en workshops – maquillage, schilderen, 
koken, yoga, bloemschikken, enz. –  om het jaar op te vullen. 

Foto: Via de tastzin dieren ontdekken!

Verschillende activiteiten werden specifiek voorzien voor adolescenten en kinderen met een 
visuele handicap. Tijdens de BrailleDay hebben 100 Nederlands- en Franstalige kinderen 
een fantastische namiddag beleefd in de maatschappelijke zetel van de Brailleliga. Langs 
verschillende zeer uiteenlopende ateliers – het maken van truffels, djembé, het voorlezen 
van sprookjes, enz. – hebben de kinderen een heuse wereldreis gemaakt! Van 5 tot 8 juli 
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verbleven 15 blinde en slechtziende kinderen in Oostende. Tijdens deze 
zelfstandigheidskamp leerden zij op een speelse manier hun zelfstandigheid vergroten, wat 
erg belangrijk is voor hun integratie in de maatschappij. Hun bed opmaken, zich aankleden, 
een boterham smeren, … dat kunnen zij nu allemaal helemaal alleen doen! Naast de 
aangepaste vakantieopvang in Brussel, heeft de Brailleliga ook twee maal een opvang met 
verblijf voorgesteld, de ene in een boerderij in Stoumont, de andere in een boerderij in 
Templeuve. Tot slot werden er voor de groteren – de adolescenten en de jongvolwassenen 
– verschillende activiteiten voorzien, onder andere een dagje Walibi en een dag in het 
Aventure Parc van Waver.  

De Spelotheek van de Brailliga biedt blinde en slechtziende personen een andere 
mogelijkheid van ontspanning aan. Jong en oud vinden er aangepaste spelletjes terug: 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 2016 had de Spelotheek 26 nieuwe 
aangepaste spellen ter beschikking. 

Ook lezen is een goede manier om te ontsnappen en te leren. Daartoe stelt onze 
Bibliotheek gratis boeken in braille, grootletterdruk, in luister- of in reliëfvorm ter 
beschikking. De Dienst omzetting breidt jaarlijks zijn catalogus uit met een honderdtal 
werken. Deze dienst helpt ook personen met een visuele handicap door, op hun vraag, 
werken om te zetten naar audioformaat, braille of grootletterdruk. Voor de Nederlandstalige 
lezers werken we nauw samen met de Luisterpuntbibliotheek. 

Foto: “Je lis pour toi”, oftewel vrijwilligerswerk vanuit je zetel!

In 2016 lanceerde de Bibliotheek verschillende nieuwe ateliers, die allen veel succes 
kenden: een leesclub en conversatietafels in het Nederlands, het Frans en het Engels. Om 
haar bekendheid te verhogen heeft de Bibliotheek deelgenomen aan de Foire du Livre in 
Brussel, heeft ze haar deuren wagenwijd opengezet tijdens BrailleTech en heeft ze het 
project “Je lis pour toi” gelanceerd. Dit project nodigt het grote publiek uit om thuis 
luisterboeken op te nemen. Heel veel personen reageerden spontaan op deze oproep. 
Dankzij hen zal de Bibliotheek haar catalogus sneller kunnen uitbreiden, wat een zeer 
mooie vooruitgang is. Tot slot verwelkomde de Bibliotheek 92 studenten om hen te 
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sensibiliseren voor de visuele handicap, en dit ter gelegenheid van het Project Eléonore dat 
groepen ziende jongeren voorstelt deel te nemen aan een wedstrijd luidop boeken 
voorlezen voor de Prijs Farniente – een literaire prijs toegekend door de jeugd.

Foto: Vredig pottenbakken voor de één, een spannend klimparcours in de bomen voor de ander...

Enkele cijfers:

Socio-culturele activiteiten: 5 996 deelnames aan 690 georganiseerde activiteiten.

Spelotheek: 403 aangepaste spellen beschikbaar.

Het Documentatiecentrum, toegankelijk voor zowel ziende personen als personen met een 
visuele handicap, groepeert 7 311 documenten met betrekking tot het zicht en de visuele 
handicap.

De Bibliotheek heeft 5 159 boeken in braille, 4 149 boeken in grootletterdruk en 14 660 
luisterboeken. In 2016 werden 33 816 uitgeleend, waarvan er 6 430 werden gedownload via 
onze online catalogus (bibliotheque.braille.be). 

De Dienst omzetting produceerde voor de Bibliotheek 39 boeken in braille (of 179 
boekdelen), 51 boeken in grootletterdruk (of 115 boekdelen) en 630 luisterboeken in 
Daisyformaat.
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3. SENSIBILISERING EN VERTEGENWOORDIGING.

3.1. Informatie en sensibilisering.

De Witte Stok, het driemaandelijks tijdschrift van de Brailleliga, wordt verstuurd naar blinde 
en slechtziende personen, alsook naar de schenkers en de professionele relaties van de 
vereniging. Dit tijdschrift geeft hen een volledig overzicht van de actualiteit – zowel op 
sociaal als op wetgevend gebied – met betrekking tot de handicap en biedt informatie over 
bestaande hulpmiddelen en de initiatieven en activiteiten van de Brailleliga.

Anderzijds nemen de website – www.braille.be – en de sociale media een steeds  
belangrijkere plaats in binnen de communicatiekanalen van de Brailleliga. Actuele 
informatie en aankondigingen van activiteiten kunnen op elk moment geraadpleegd worden. 

Zoals wordt aangetoond door de statistieken van onze website, zijn er steeds meer en meer 
bezoekers en kunnen blinde of slechtziende personen, dankzij de aangepaste 
navigatietools, gemakkelijk de informatie die ze zoeken, terugvinden. Elke maand wordt een 
newletter opgestuurd naar de personen die zich via de website hierop geabonneerd 
hebben. 

De sociale media staan nu ook het informeren en sensibiliseren van een breed publiek toe. 
Aanwezig op Facebook, Twitter, LinkedIn en Youtube, verspreidt de Brailleliga zeer 
regelmatig informatie. Zo worden de activiteiten van onze vereniging gevolgd door 7 360 
personen die op deze sociale media actief zijn, een verhoging van 40% in één jaar.

Om het publiek te sensibiliseren over de visuele handicap, organiseert de Brailleliga voor 
scholen, voor verenigingen en voor andere geïnteresseerde groepen geleide bezoeken in 
de hoofdzetel en in het Braillemuseum. In 2016 hebben 1 907 bezoekers hieraan 
deelgenomen. Door deze bezoeken leert het publiek de wereld van de visuele handicap 
beter begrijpen en ontdekt het de grote diversiteit aan diensten die door onze vereniging 
worden aangeboden. 

In 2016 werd een ruimte naast het Braillemuseum ingericht met tactiele modules, 
geschonken door het Museum BELvue. De bezoekers kunnen via deze modules de 
geschiedenis van België met de vingers ontdekken.

Foto: Groot succes voor onze eerste deelname aan de Nocturnes van de Brusselse Musea: veel bezoekers in 
het Braillemuseum en in de ruimte gewijd aan de “Geschiedenis van België via de tastzin”.

Om naar buiten te treden en haar diensten te promoten, heeft de Brailleliga deelgenomen 
aan tal van evenementen, salons en beurzen in heel België. In Vlaanderen waren we 
bijvoorbeeld aanwezig op het Hobby Creatief Salon in Antwerpen, Visuu Activa in 
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Roeselare, Relife Limburg in Genk, Gentste Feesten, Leuven Autovrij, enz. In Brussel 
bijvoorbeeld: de Foire du Livre, de 20 km van Brussel, het Iris-feest, het Familiefeest “100% 
inclusion”, de opendeurdagen van Bruxelles Formation, de Nocturnes van de Brusselse 
Musea, enz. In Wallonië: Salon Autonomies in Namen, Retrouvailles in Luik, Foire de 
Libramont, Forum Handicom in Charleroi, enz. 

Foto: Een deel van het indrukwekkende team van de Brailleliga tijdens de 20km van Brussel, 5de plaats op 
466 teams en 1ste “goede doelen”-ploeg. 

Onze vereniging heeft ook deelgenomen aan Music For Life, een grote solidariteitsoperatie 
georganiseerd door Studio Brussel en werd door BRUZZ uitgekozen als begunstigde van 
de actie Brussel Helpt, eind 2016 georganiseerd in de Brusselse regio.

In 2016, was het thema van de “Week van de Brailleliga”, de grote campagne die jaarlijks 
door onze vereniging wordt georganiseerd, opnieuw de slechtziendheid. Deze keer luidde 
de boodschap: “Slechtziendheid, je moet het beleven om het te begrijpen”. Om het grote 
publiek toe te laten de slechtziendheid beter te begrijpen werd televisiespot vertoond op 
VRT (Eén en Canvas) en op RTBF (La Une en La Deux), grote affiches werden in de 
Brusselse metrostations opgehangen, een informatiebrochure werd op grote schaal 
verspreid, een mini-site werd opgericht en verschillende ervaringen met simulaties van een 
vorm van slechtziendheid werden voorgesteld aan de voorbijgangers (bushaltes, filmpjes in 
360°, het voorblad van de Metro-krant).

Een praktische gids “Leven met slechtziendheid, 't is mogelijk” werd uitgebracht voor 
personen die te kampen krijgen met slechtziendheid. Zeer concreet, opgemaakt in 
grootletterdruk en rijkelijk geïllustreerd, geeft deze gids nuttige informatie om het dagelijks 
leven te vergemakkelijken: verzorging, boodschappen doen, administratieve taken, 
verplaatsingen, wetgeving, … De Brailleliga ontmoette ook senioren in 5 woonzorgcentra 
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Foto: De poster die werd verspreid tijdens de Week 
van de Brailleliga 2016.

Foto: Een praktische gids voor personen die 
slechtziend worden.



van de ORPEA-groep om hen te informeren over de oogaandoeningen gelinkt aan de 
ouderdom en om hen de bestaande technische hulpmiddelen voor te stellen.

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 2016 werden 4 jonge onderzoekers door een internationale jury 
uitgekozen: Steffi Matthyssen (UZA), Kristof Van Schil (UZ Gent), Joao Barbosa Breda 
(KUL) et Joke Devoldere (UZ Gent). Zij ontvingen van de Stichting voor de blinden elk een 
prijs voor een totaalbedrag van 60 000 euro.

Foto: De vier bekroonde jonge onderzoekers in de oogheelkunde.

3.2. Vertegenwoordiging en interpellaties.

Zoals ze dit al zo vele jaren doet, verdedigt de Brailleliga de rechten en belangen van 
personen met een visuele handicap op verschillende beleidsniveaus (lokaal, regionaal, 
gemeenschaps-, federaal of Europees). Zo verzekert onze vereniging een actieve 
vertegenwoordiging in 28 raadgevende en besluitvormende instanties, zoals: de 
Adviesraden voor Personen met een Handicap in verschillende gemeenten, de Conseil 
consultatif bruxellois des personnes handicapées, het Comité de branche handicap van het 
AviQ, de Brusselse Adviesraad Welzijn van de VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie), 
de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), het Belgian Disability 
Forum (BDF), de European Blind Union (EBU), enz.

In Vlaanderen bestaat helaas nog geen gestructureerd overleg tussen de 
vertegenwoordigers van de personen met een handicap en de Vlaamse overheid. In 2016 
hebben de voormalige leden van het project NOOZO (Niets Over Ons Zonder Ons), 
waartoe de Brailleliga behoort, zich bij de politieke verantwoordelijken verder ingezet opdat 
een adviesraad in deze regio zou opgericht worden. Eind 2016 liet het kabinet van de 
Minister voor Gelijke Kansen weten dat een dergelijke participatieve structuur in Vlaanderen 
het daglicht moet zien begin 2018. Een vernieuwd stuurcomité zal dit project leiden en de 
Brailleliga zal haar rol hierin verder blijven spelen.   
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In België, met uitzondering van de Duitstalige gemeenschap, ontvangen senioren die blind 
of slechtziend worden na 65 jaar, nog steeds geen financiële hulp voor de aankoop van 
bepaalde technische hulpmiddelen (beeldschermloep, aangepaste telefoon, Daisy-speler, 
sprekende rekenmachine, enz.). Om oplossingen te vinden voor deze onrechtvaardige 
situatie, blijft de Brailleliga zich verder inzetten bij de bevoegde ministers.

De zesde Staatshervorming zal in bepaalde regio's de adviserende functie wijzigen. In 2016 
heeft de Brailleliga stappen ondernomen opdat de personen met een handicap en de  
representatieve organisaties zich verder kunnen inzetten voor de verdediging van hun 
rechten.

Anderzijds, op Europees niveau, heeft de Brailleliga de acties van de European Blind Union 
voor blinde en slechtziende personen ondersteund.

De Brailleliga meent dat het essentieel is om de verdediging van de belangen van personen 
met een visuele handicap verder te zetten, omdat zij geconfronteerd worden met een zeer 
belangrijke tegenstrijdigheid. Er waren inderdaad nog nooit zoveel wettelijke kaders met 
betrekking tot de rechten van en de participatie aan de maatschappij, noch zoveel 
technische mogelijkheden om het dagelijkse leven van blinde en slechtziende personen te 
vergemakkelijken, en toch wordt een groot deel van hen nog dagelijks geconfronteerd met 
onwetendheid, vooroordelen, toegankelijkheidsproblemen en uitsluiting.

Foto: Minister Fremault op bezoek tijdens BrailleTech 2016.
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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 hebben 
beslist om ons talent en tijd te geven, anderen nemen deel aan de Tombola, schenken geld, 
laten een legaat na of richten een opgedragen fonds op. Omdat de overheidssubsidies 
slechts 18,09 % van de noden van de Brailleliga dit jaar hebben gedekt, blijft deze hulp 
onmisbaar en zeer gewaardeerd!

4.1. Vrijwilligers.

Het inlezen van boeken, het beheer van de Brailleclubs, het bemannen van de stands 
tijdens lokale evenementen, hulp bij culturele activiteiten, de verkoop van wenskaarten 
(waarvan de winst aangewend wordt voor de gedeeltelijke financiering van onze Sociale 
dienst), hulp bij administratief werk, ... ziehier een hele reeks taken uit die door de talrijke 
vrijwilligers van de Brailleliga en wij danken hen hiervoor! Aan werk geen gebrek en de tijd 
die zij aan ons besteden, is kostbaar.

In 2016 mochten we nieuwe vrijwilligers verwelkomen, meer bepaald voor het project “Je lis 
pour toi”, dat personen uitnodigt om van thuis uit boeken op te nemen. Eind 2016 telde de 
Brailleliga 470 vrijwilligers, waaronder 120 nieuwelingen die de ploeg vervoegden. Van 
harte welkom en bedankt iedereen!

Foto: Tijdens de BrailleDay verzekerden onze vrijwillige piloot en zijn airhostessen de warme ontvangst van de blinde 
en slechtziende kinderen die een reis rond de wereld kwamen maken in de Brailleliga. 

4.2. Schenkers en erflaters.

Dankzij de gulheid van onze schenkers kwamen in 2016 diverse projecten tot stand. De 
Brailleliga dankt de individuele schenkers en erflaters, de filantropische organisaties en de 
bedrijven voor hun hulp.

Aan onze 66ste 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. 
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De opbrengst van de Tombola 2016 zal worden gebruikt om de personen die slechtziend 
worden, te helpen zelfstandig te blijven in het dagelijkse leven.

Foto: Gelukkige winnaars op de receptie die in het kader van de Tombola werd georganiseerd. 

Andere 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. Het is dus dankzij 
deze legaten dat talrijke projecten konden uitgevoerd worden.

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. In overleg met de schenkers worden het doel en de 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 draagt bij 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, drukken van visitekaartjes of uitnodigingen, verzamelen van 
allerlei documenten in mappen.

• De Dienst voor omzetting biedt de mogelijkheid om braille te produceren voor 
beleidsverantwoordelijken, musea, restaurants of farmaceutische bedrijven. Op die 
manier kunnen zij de berichten die zij aan het publiek wensen kenbaar te maken 
(menus, infoplaquettes, verpakkingen van geneesmiddelen, enz.) omzetten naar 
braille.
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• De stoelenmakerij riet en biest allerhande zetels, bergères en stoelen, ... In 2016 
werden 225 stuks vakkundig door blinde ambachtslui hersteld.

De Brailleliga dankt allen die in 2016 op haar diensten beroep deden.

Foto: LBL Mailing  verzorgt de verzending van post voor een groot aantal bedrijven.
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5. CONCLUSIE EN VOORUITZICHTEN
In 2017 staat er heel wat nieuws op het programma, met als doel een beter en breder 
dienstenaanbod voor blinde en slechtziende personen. 

De digitale wereld op maat van blinde en slechtziende personen
De Brailleliga blijft zich inzetten om de nieuwe technologieën toegankelijk te maken 
voor alle blinde en slechtziende personen. In dat verband organiseren we een nieuwe 
reeks opleidingen in de tweede helft van 2017. Daarnaast blijft braille hét meest 
uitgebreide schrift (letters, leestekens enz.) dat toegang verleent tot tekst. Het is dan 
ook een onmisbaar hulpmiddel, onder meer op school en op de werkvloer. Toch heeft 
het brailleschrift ook nadelen: in gedrukte vorm neemt het veel plaats in beslag – vier 
tot vijf keer zo veel als een 'normaal' boek – en het aanbod brailleboeken is erg 
beperkt. Het 'digitale brailleschrift' biedt dé oplossing. We kijken ook uit naar de komst 
van tablets die binnenkort ook tekst in het brailleschrift zullen kunnen weergeven.

Dagverzorgingscentrum
Het project ‘Dagverzorgingscentrum’, met de financiële steun van de Vlaamse Overheid 
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, moet ouderen met een visuele handicap in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een gespecialiseerde opvangstructuur bieden. Het 
dagverzorgingscentrum wordt ondergebracht bij de hoofdzetel van de Brailleliga en 
geïntegreerd in het netwerk van diensten van onze organisatie. We zullen er een uniek 
aanbod bieden dat de klassieke formule van de dagverzorgingscentra overstijgt. Het 
centrum, toegankelijk voor alle Brusselaars, zal oplossingen op maat bieden voor 
mensen die thuis willen blijven wonen, maar die niet dag in dag uit op iemand kunnen 
rekenen om de hulp te bieden die ze nodig hebben. Het project zal dus het werk 
verlichten van de naasten die zich over die personen ontfermen. Het gaat om een groot 
en ambitieus project dat in 2017, met de start van de bouwwerken, een belangrijke, 
concrete stap neemt. 

Ruimte voor psychomotoriek
Dankzij de financiële steun van Candriam en de Stichting Lippens kon er gestart 
worden met de herinrichting van de zaal voor psychomotoriek. Deze zaal zal 
omgedoopt worden tot “Ruimte voor psychomotoriek” en zal in 2017 officieel 
ingehuldigd worden. Wij bieden in deze zaal een “zintuiglijke cocon” aan, gebaseerd op 
de zogenaamde “snoezelmethode” (een neologisme afgeleid van de 2 Nederlandse 
woorden “snuffelen” – verkennen/voelen – en “doezelen” – dommelen). Deze methode 
werd in Nederland ontwikkeld en laat toe om, in een veilige en ontspannende 
omgeving, de gevoeligheid van de zintuigen bij personen te verscherpen. De opzet: 
ervoor zorgen dat personen met een visuele handicap zich kunnen ontspannen. De 
psychomotoriek is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van personen met een 
visuele handicap en het verkrijgen van autonomie. Ze leren de volledige of gedeeltelijke 
afwezigheid van visuele informatie te compenseren door hun andere zintuigen aan te 
spreken om beter de ruimte en hun eigen lichaam te kunnen begrijpen. Zo verbeteren 
ze hun zelfvertrouwen en de uitvoering van alledaagse handelingen. 
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Een multimediaruimte voor de sensibilisering van en activiteiten met kinderen
In het verlengde van het BrailleMuseum en vlak bij het tactiel parcours over de 
Belgische geschiedenis, zal een nieuwe multimediaruimte worden ingericht voor 
kinderen en jongeren, ongeacht of ze al dan niet blind of slechtziend zijn. De ruimte 
wordt uitgerust met de modernste installaties en zal dienen voor voorstellingen van 
films of documentaires met audiodescriptie of aangepast voor slechtziende personen. 
Ook kinderen zonder visuele handicap kunnen hier documentaires komen bekijken. 
Daarnaast kunnen er tijdelijke tentoonstellingen of activiteiten in de marge van het 
BrailleMuseum opgezet worden. 

De vinger aan de pols van de politieke en institutionele wereld
Waakzaamheid blijft geboden als het gaat om de implementatie van het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een handicap en de progressieve toepassing van 
de zesde staatshervorming. Het doel is nog steeds hetzelfde: de belangen en rechten 
van personen met een visuele handicap verdedigen in een sterk veranderende 
institutionele omgeving. Er zijn ook een aantal ernstige tekortkomingen die opgelost 
moeten worden. Personen die na hun 65e een visuele handicap ontwikkelen, kunnen 
vandaag op geen enkele financiële tegemoetkoming rekenen voor de aankoop van 
hulpmiddelen. Enkel de Duitstalige Gemeenschap wist die oneerlijke situatie te 
verhelpen. Vlaanderen beschikt vandaag nog steeds niet over een adviesraad, wat elk 
structureel overleg tussen vertegenwoordigers van personen met een handicap en de 
Vlaamse autoriteiten onmogelijk maakt. Tegen 2018 zou de oprichting van een 
dergelijke instantie een feit moeten zijn. De Brailleliga zal de situatie op de voet blijven 
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 de 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, deze van 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 28 april 2017.
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Giften en legaten: 68,03%

Subsidies: 18,09%

Product van onze activiteiten: 9,67%

Tombola: 4,21%

Begeleiding: 32,62%

Sociaal: 21,45%

Opleiding en tewerkstelling: 16,04%

Vrijetijdsbesteding: 12,53%

Cultuur: 11,47%

Beroepsoriëntering: 5,89%



BIJLAGEN.

A. Structuur van de Brailleliga.
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B. Samenstelling Raad van Bestuur (op 31 december 2016).

Michel BERLO
Bernard DEWANDRE
Guy DE WILDE
Raoul DUTRY
Paul FAMAEY
Marcel FLORIZOONE
Marc GIBOUX
Claude JOTTRAND
Luc LION
Jacques VAN BELLINGHEN († 2016)
Thierry VAN BOXMEER
Alain VAN CAUTEREN
Henri van der VAEREN

Erefuncties:

Adèle BERLO-CHALON (erebestuurster) († 2016)
Jeanine BOURLARD (erebestuurster)
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 2016).

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 2016).

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 drie vzw's betreft, worden de taken 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 2016):

Professeur Ingele CASTEELS (UZ Leuven)
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 Bart LEROY (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 Chantal De Decker. 
Tussenkomst in de financiering van Daisy-spelers verworven door blinde of slechtziende 
personen ouder dan 65 jaar.

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.

Het gebruik van deze Fondsen wordt door de Stichting voor de blinden, stichting van 
openbaar nut van de Brailleliga, 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. Geel
Werft 53 / 3
2440 Geel
T. 014 58 50 68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Contacteer ons: Brailleliga vzw – Engelandstraat 57 - 1060 Brussel
 T +32(0)2 533 32 11 - F +32(0)2 537 64 26 - info@braille.be - www.braille.be
 IBAN: BE11 0000 0000 4848 - BIC: BPOTBEB1- 0402 992 834
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