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Meer info over deze verkeerd begrepen handicap  
op www.weekbrailleliga.be

Slecht zien voor even, 
niet zoals voor het leven.
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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: Affiche van de Week van de Brailleliga met als thema Slechtziendheid.
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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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EDITORIAAL.

2015 is het Internationale jaar van het licht. In die context opent de Brailleliga 

begin juni officieel haar Lichtlabo, een nieuwe dienst voor slechtziende personen. 

In deze ruimte kunnen zij hun behoeften qua verlichting opmeten, verschillende 

vormen van verlichting uittesten en advies vragen om hun verlichting thuis te 

optimaliseren en zo hun dagelijkse handelingen eenvoudiger te maken.

Onze jaarlijkse campagne spitst zich ook toe op het thema van de slechtziendheid, 

met als boodschap: “Slecht zien voor even, niet zoals voor het leven.” Met de 

campagne wil de Brailleliga de aandacht van het grote publiek vestigen op 

deze nog steeds te weinig gekende en verkeerd begrepen handicap. Iedereen 

kan zich wel enigszins een beeld vormen van wat het betekent om blind te zijn, 

slechtziendheid daarentegen is veel moeilijker te vatten. Wat ziet iemand die 

slechtziend is? Er betaan verschillende vormen van slechtziendheid. Voor de 

personen die eraan lijden vormen ze een zware handicap in hun dagelijkse leven. 

Bovenop de moeilijkheden die de handicap met zich meebrengt, komt vaak ook 

nog het onbegrip van hun omgeving en het grote publiek.

Met deze focus op slechtziendheid willen we ook nog eens benadrukken dat de 

Brailleliga ten dienste staat van alle personen met een visuele beperking, ongeacht 

of ze nu blind of slechtziend zijn. Nog te vaak horen we slechtziende personen 

zeggen: “De Brailleliga, dat is voor de blinden, dat is nog niks voor mij!” Niets is 

minder waar: de diensten die onze vereniging aanbiedt, kunnen ook voor hen zeer 

nuttig zijn: hoe vroeger men dingen aanleert, hoe meer men er gebruik van kan 

maken. Vergeten we zeker ook niet dat aanvragen voor bepaalde tussenkomsten 

van de overheden dienen te gebeuren voor de leeftijd van 65 jaar.

U kan ook uw steentje bijdragen aan deze campagne, door de affiche in 

bijlage tegen uw venster te hangen of door een gift naar keuze te doen met 

het overschrijvingsformulier bij dit nummer. Veel leesplezier en alvast bedankt 

voor uw waardevolle steun!
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SLECHT ZIEN VOOR EVEN,  
NIET ZOALS VOOR HET LEVEN.

We horen dikwijls opmerkingen zoals dezen: “Hoe komt het toch 
dat mijn zus mij niet herkent, maar wel ziet dat haar veter los is?”; 
“Waarom gebruikt die man, die op de bus zijn krant las, een witte stok 
bij het afstappen?”; “Mijn moeder durft zelf haar boodschappen niet 
meer doen omdat ze niet meer goed genoeg ziet, maar als ik op bezoek 
kom, heeft ze wel meteen de kleine vlek op mijn vest gezien!”.

Deze uitspraken zijn perfecte 

voorbeelden van het onbegrip 

waarmee slechtziende personen 

geconfronteerd worden. In feite 

bestaan er verschillende vormen 

van slechtziendheid. Daardoor 

is het voor een ziende persoon 

zeer moeilijk om zich in de plaats 

te stellen van een slechtziende 

persoon. Velen denken ook dat het 

niet zo erg is omdat de slechtziende 

persoon toch nog een beetje ziet... 

Terwijl zeer slecht zien of steeds minder en minder zien een zware 

handicap is. En daar komt dus nog eens het drama van het onbegrip of 

erger nog het ongeloof bovenop.

De campagne van de Brailleliga wil daarom het grote publiek beter doen 

begrijpen wat slechtziendheid is, in al haar ernst en in al haar facetten. De 

slogan van de campagne “Slecht zien voor even, niet zoals voor het leven” 

herinnert ons eraan dat we allemaal wel eens grappige situaties beleefd 
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hebben waarin we heel even, zonder erg, slecht zagen. Hij nodigt ons ook uit 

om daarbij even stil te staan hoe het zou zijn om “voor het leven” slechtziend 

te zijn. Met deze actie wil de Brailleliga het publiek informeren over de 

verschillende vormen van slechtziendheid, de gevolgen ervan en de rol van 

de witte stok. Ze hoopt op die manier dat iedereen zijn vooroordelen opzijzet 

en slechtziende personen op een andere manier gaat bekijken. Slechtziende 

personen beter begrijpen is de eerste stap om hen te helpen.

De campagne richt zich ook tot de slechtziende personen 

zelf. Ze wachten immers vaak heel lang om de stap te 

zetten naar organisaties zoals de Brailleliga, omdat ze 

denken dat onze diensten enkel bestemd zijn voor blinde 

personen. Niets is echter minder waar! De Brailleliga 

biedt haar diensten zowel aan blinde als slechtziende 

personen aan. Deze laatsten hebben er trouwens alle 

baat bij om niet langer te wachten om een beroep op ons 

te doen. Bepaalde leerprocessen – zoals het zich leren 

verplaatsen met de lange witte mobiliteitsstok – zijn immers minder stressvol 

als de persoon nog over een restvisus beschikt. Bovendien kan de persoon, 

als hij zijn handicap laat erkennen, genieten van bepaalde sociale en fiscale 

voordelen. Zo zijn er onder andere tussenkomsten van de fondsen voor hulp 

aan personen met een  handicap voor het verwerven van hulpmiddelen zoals 

bv. beeldschermloepen. Die tussenkomsten zijn echter niet meer mogelijk als 

de handicap van de persoon pas na zijn 65ste verjaardag erkend wordt. Een 

reden te meer dus om tijdig bij de Brailleliga aan te kloppen.

De Week van de Brailleliga.

Onze campagne loopt van 2 tot en met 15 juni 2015. 

Om een zo breed mogelijk publiek te sensibiliseren , wordt er een TV-

spot uitgezonden op Een en Canvas van de VRT en La Une en La Deux 
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van de RTBF. Er worden grote affiches opgehangen in de Brusselse 

metro. Kleine affiches – waarvan u een exemplaar ontving samen met 

dit nummer van De Witte Stok – worden overal in het land verspreid, net 

zoals een infofolder. Op de website www.weekbrailleliga.be kan iedereen 

alle details van de campagne terugvinden.

Omdat ze de volwassenen van morgen zijn, hebben we alle kinderen van 

6 tot en met 12 jaar uitgenodigd om deel te nemen aan de tekenwedstrijd 

met als thema: “Wat betekent slechtziendheid voor jou?”. De 10 beste 

tekeningen werden door een jury uitgekozen en staan momenteel op de 

website www.weekbrailleliga.be en op onze social mediapagina’s. U kan 

erop stemmen voor de publieksprijzen.

Heel wat oogaandoeningen zijn leeftijds-

gebonden. Vandaar dat de Brailleliga 

naar de senioren stapt in 6 woonzorgcen-

tra van de groep ORPEA. Na een “Maal-

tijd die goed is voor het zicht” kunnen de 

bewoners en hun naasten, het personeel 

en andere geïnteresseerden deelnemen 

aan een animatie over slechtziendheid 

en een demonstratie van handige hulp-

middelen. Deze animaties gaan door in:

• Brussel, Sint-Lambrechts-Woluwe – Les Jardins d’Ariane – 2 juni;

• Loverval – Les Amarantes – 3 juni;

• Buizingen – Lucie Lambert – 5 juni;

• Deurne – Koala – 9 juni;

• Bressoux – Paradis de Bouhay – 10 juni;

• Destelbergen – Panhuys Park – 11 juni.
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SLECHTZIENDHEID HEEFT  
VELE GEZICHTEN.

Er bestaan wereldwijd minstens 60 verschillende definities van 
slechtziendheid... De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft 
onderstaande opdeling gemaakt. Zij houdt echter enkel rekening met 
de gezichtsscherpte, terwijl er eigenlijk nog tal van andere elementen een 
rol spelen om slechtziendheid te omschrijven zoals bv. het gezichtsveld. 
Dit is een opdeling in 5 niveaus naargelang de ernst van de handicap.  
2 ervan betreffen slechtziendheid.

Opdeling van de WGO:

We kunnen stellen dat een slechtziende persoon iemand is die na optische 

correctie (bril of lenzen) en/of een oogoperatie nog steeds zeer slecht ziet. Zo 

is volgens een definitie die in 2003, in Athene, door de Europese Unie voor 

blinden goedgekeurd werd “een slechtziende persoon iemand die omwille 

van zijn visuele beperking één of meerdere van volgende activiteiten 

niet meer kan uitvoeren: lezen en schrijven, inschatten van ruimtes, zich 

VORM VAN VISUELE 
BEPERKING

GEZICHTSSCHERPTE (NA CORRECTIE)

Maximum Minimum

SLECHTZIENDHEID 1 3/10 1/10

2 1/10 1/20

BLINDHEID 3 1/20 1/50

4 1/50 Geen waarneming  
van licht

5 Geen waarneming  
van licht

Geen waarneming  
van licht
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verplaatsen, dagelijkse handelingen, communicatie, een activiteit die een 

langere visuele aandacht vereist.”

Er bestaan tal van oogaandoeningen die allemaal het zicht op één of andere 

manier aantasten. Bepaalde ziektes duiken erg plots op, anderen doen ge-

leidelijk aan hun intrede of evolueren in fases. Heel wat oogaandoeningen 

zijn leeftijdsgebonden. Daarom is het belangrijk om regelmatig een oogarts 

te consulteren vanaf 60 jaar. Bepaalde ziektes tasten het centrale zicht aan, 

andere hebben dan weer net het tegenovergestelde effect en tasten het pe-

rifere zicht aan. Sommige leiden tot een wazig zicht, een vervormd beeld, 

een onvolledig beeld of een beeld vol vlekken, enz. 

We geven u een korte omschrijving van de belangrijkste oorzaken van 

slechtziendheid en de problemen waarmee personen die eraan lijden, 

geconfronteerd worden.

Bij de personen die de voorbije jaren voor het eerst een beroep deden op de 

diensten van de Brailleliga en van wie de oogaandoening gekend is, komen 

de volgende 4 aandoeningen het vaakst voor:

• LMD:   60%

• Glaucoom: 14%

• Retinitis*:  13%

• Cataract:  9%

 
* tot deze categorie behoren zowel retinitis pigmentosa als diabetische retinitis.
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Normaal zicht.

Beginnende LMD.

LMD.

LMD (leeftijdsgebonden maculadegeneratie) is de voornaamste oorzaak van 

ernstig gezichtsverlies bij 60-plussers en tast het centrale zicht aan. De eerste 

zichtbare symptomen zijn rechte lijnen die er vervormd uitzien. Vaak gaan ze 

echter onopgemerkt voorbij omdat het gezonde oog het gezichtsverlies van 

het aangetaste oog compenseert. Als de ziekte verder evolueert, duiken er 

donkere vlekken op in het centrale gezichtsveld om tot slot het centrale zicht 

volledig te verliezen. Het perifere zicht blijft behouden.
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Er zijn meerdere risicofactoren die gelinkt zijn aan LMD: leeftijd, erfelijkheid, 

etnische origine, onevenwichtige voeding en roken. 

Er bestaan twee vormen van maculadegeneratie: de “droge” LMD die het vaakst 

voorkomt, en een “natte” vorm die sneller evolueert. Tot op heden bestaat er 

geen enkele behandeling voor de droge LMD. Bij de natte vorm hebben de 

behandelingen (met laser en injecties) tot doel de evolutie van de ziekte af te 

remmen. In bepaalde gevallen, als de ziekte in een vroegtijdig stadium ontdekt 

werd, kan een deel van het verloren zicht gerecupereerd worden. 

Een persoon met LMD kan zich nog verplaatsen en een auto die van de 

zijkant komt opmerken, maar hij zal het gezicht van de buurman die hij 

op straat tegenkomt niet herkennen. Dagelijkse handelingen zoals TV 

kijken, autorijden, naaien, klussen of gezichten herkennen, wordt moeilijk. 

Lezen wordt ook behoorlijk lastig: letters of delen van woorden ontbreken, 

de lettertekens en de lijnen zien er vervormd uit. Een grote concentratie is 

daarom vereist. Dit is erg vermoeiend, vooral voor oudere personen. 

 

gevorderd LMD.
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Glaucoom. 

Glaucoom veroorzaakt een progressief gezichtsverlies dat begint in het 

perifere zicht en langzaam uitbreidt naar het centrum. Die evolutie kan ervoor 

zorgen dat het gezichtsverlies herleid wordt tot nog slechts een koker. Het 

gezichtsverlies is blijvend en onomkeerbaar. 

Normaal zicht.

Getuigenis van Germaine, die LMD heeft en 72 jaar is:

“Dat ik niet meer kan lezen, is voor mij het ergste. Het gaat dan niet 

alleen over boeken of de krant, ik kan ook geen straatnaamborden of de 

nummer van de aankomende bus meer lezen. Als ik bijvoorbeeld alleen 

op de bus sta te wachten en er komt een bus aan, dan steek ik mijn witte 

stok in de lucht opdat de chauffeur stopt. Hij doet dan de deuren open en 

ik vraag hem naar de nummer van zijn bus. Als het niet de juiste bus is, 

wordt de chauffeur dikwijls boos en deinst hij er niet voor terug om me 

te verwijten dat ik hem voor niks heb doen stoppen. Dat is echt niet fijn, 

hij zou toch moeten begrijpen dat ik geen andere keuze heb.”
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Zonder behandeling kan deze ziekte blindheid tot gevolg hebben. Als 

glaucoom tijdig opgespoord en goed behandeld wordt, verergert de ziekte 

meestal niet. 

Glaucoom is te wijten aan een verhoging van de inwendige oogdruk. Dit 

is het gevolg van het feit dat de vloeistof in het voorste deel van het oog, 

namelijk het oogvocht, niet meer normaal kan afvloeien. De te hoge druk 

vernietigt de oogzenuw, met het verlies van het perifere zicht als gevolg. 

Beginnend glaucoom.

Gevorderd glaucoom.
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Glaucoom kan acuut of chronisch zijn. De acute vorm is zeldzamer, duikt 

plots op, is pijnlijk en vereist een dringende heelkundige interventie. Het 

chronische glaucoom is verraderlijker omdat het lange tijd onopgemerkt 

blijft. Het is immers pijnloos en levert aanvankelijk geen merkbare visuele 

hinder op. Het komt wel vaker voor, vooral dan bij 45-plussers en als er al 

antecedenten in de familie zijn.

Om die inwendige oogdruk te verminderen, moeten glaucoompatiënten 

dagelijks oogdruppels indoen. Een laserbehandeling kan ook zorgen voor een 

betere afvoer van het oogvocht. Als de oogdruppels en de laserbehandelingen 

niet het gewenste resultaat opleveren, kan een operatie overwogen worden. 

Om glaucoom tijdig op te sporen, is het aangeraden om vanaf 40 jaar om de 

twee jaar een oogarts te raadplegen, zeker indien er al glaucoom in de familie 

voorkomt. 

Iemand met glaucoom heeft maar een zeer beperkt beeld van zijn omgeving. 

Hij slaagt er niet meer in om obstakels op zijn weg te zien of om zich te 

oriënteren en hij ziet niet meer wat er naast hem gebeurt. Hij is daarentegen 

wel nog in staat om te lezen, zelfs de kleine lettertjes.

Vergevorderd glaucoom.
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Retinopathie.

Bij personen die aan retinitis lijden, komen de vormen retinitis pigmentosa 

en diabetische retinitis het vaakst voor.

RETINITIS PIGMENTOSA.
Deze genetische en erfelijk bepaalde ziekte 

tast de kegeltjes en de staafjes aan, twee es-

sentiële elementen om licht, details, kleu-

ren, enz. te kunnen waarnemen. Ze tast de 

twee ogen aan en verloopt in fases. Het 

gezichtsveld vernauwt, de persoon neemt 

minder en minder kleuren waar en ziet 

zeer slecht in het duister en kan uiteindelijk 

blind worden.

Getuigenis van Jean, die glaucoom heeft, en 48 jaar is:

 “Ik ben er mij bewust van geworden dat ik een probleem had met mijn 

zicht toen ik aan het rijden was. Op een dag heb ik bijna een voetganger 

omvergereden die aanstalten maakte om over te steken. Twee weken later 

kon ik nog maar net een botsing vermijden met een andere wagen die me 

inhaalde. In beide gevallen was mijn echtgenote bij mij en slaakte ze een 

kreet. Ze begreep immers helemaal niet wat er gebeurde! Het probleem 

met glaucoom is dat je het niet voelt aankomen. Het is pijnloos en je 

hebt niet de indruk minder goed te zien omdat de hersenen de omgeving 

geregistreerd hebben. Het lijkt dus dat je alles nog ziet, maar je merkt in 

feite niet meer wat er langs je gebeurt of opduikt. Door die alarmsignalen 

heeft men bij mij een glaucoom vastgesteld die al vrij ver gevorderd was. 

Ik ben gestopt met autorijden en leer momenteel leven met deze ziekte.”
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DIABETISCHE RETINOPATHIE.
Diabetische retinopathie treedt 

op wanneer het teveel aan suiker 

in het bloed (typisch voor diabe-

tes) schade heeft aangebracht aan 

de kleine bloedvaatjes die het net-

vlies voorzien van voedingsstoffen 

en zuurstof. Het zicht wordt min-

der zuiver en wordt gehinderd door 

zwarte vlekken of lichtpunten in het 

gezichtsveld. Daardoor worden de meeste dagelijkse handelingen moeilijk 

zoals bv. boodschappen doen of zich verplaatsen.

Mensen met retinitis krijgen vaak af te rekenen met onbegrip, omdat ze met 

hun restvisus soms bepaalde details nog zeer goed kunnen zien, maar de 

persoon die hun aanspreekt of het obstakel voor hun voeten dan weer niet. 

Verplaatsingen zijn ook moeilijk. Personen met retinitis pigmentosa zien 

door de verblinding van de zon of bij valavond helemaal niets meer terwijl ze 

overdag nog voldoende zien voor hun dagelijkse bezigheden. Op eenzelfde 

dag kan iemand dus van het ene op het andere moment goed zien om daarna 

plots niets meer te zien.

Getuigenis van Paul, die retinitis pigmentosa heeft en cataract 
(met succes behandeld) aan beide ogen:  

“Ik heb een tunnelzicht, daardoor moet ik me heel erg concentreren en 

mijn omgeving afzoeken. Voorwerpen vinden is het moeilijkste. Op 

een dag ging ik naar een afspraak voor het werk. Daar aangekomen in 

de inkomhal, kon ik onmogelijk de bel en de parlofoon vinden. Ik heb 

dan met mijn GSM moeten bellen opdat ze de deur kwamen opendoen. 

Er zijn zaken die ik perfect zie en andere helemaal niet. In feite weet 
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En er zijn er nog...

Er zijn nog tal van andere oogaandoeningen die het leven van duizenden 

personen overhoop gooien. Netvliesloslating geeft lichtflitsen, vlekken of 

een verlies van het zicht naargelang de zone waar de loslating gebeurt. Een 

ontsteking van de oogzenuw, die alle visuele informatie naar de hersenen 

doorstuurt, leidt tot een snelle achteruitgang van het gehele of gedeeltelijke 

zicht. Cataract is te wijten aan een vertroebeling van de ooglens. Men heeft de 

indruk dat men constant in de mist leeft. En dan is er tot slot nog de homonieme 

ik zelf niet wat ik het volgende ogenblik wel of niet ga zien. Wanneer 

er veel mensen rond mij lopen, heb ik het moeilijk. Ik zie ze dan niet, 

tot wanneer ze ineens opduiken in mijn gezichtsveld. Ik ben elke keer 

weer verrast, het bezorgt me stress. Het voelt aan als een vorm van 

agressie terwijl dat uiteraard nooit de bedoeling van die mensen is.”

Homonieme hemianopsie.
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hemianopsie, die vaak het gevolg is van een cerebraal vasculair accident (een 

beroerte). Het leidt tot het verlies van de helft van het gezichtsveld in beide 

ogen. De persoon heeft de indruk dat hij normaal ziet, maar in werkelijkheid 

is er veel visuele informatie waarover hij niet beschikt! Zich verplaatsen 

bijvoorbeeld wordt dan gevaarlijk.

SLECHTZIEND... SLECHT BEGREPEN.

Slechtziendheid is een complex, veelzijdig en veranderlijk gegeven. Zo kan 
een persoon die lijdt aan retinitis pigmentosa nog een tekst lezen maar 
heeft hij moeilijkheden om zich te verplaatsen omwille van zijn sterk 
verkleind gezichtsveld (tot slechts 10%, zoals door een koker kijken). 

De visuele problemen, veroorzaakt door maculade-

generatie, zorgen er dan weer net voor dat lezen zeer 

moeilijk gaat en er voor de mobiliteit geen probleem 

is. Afhankelijk van de lichtsterkte kan een slecht-

ziende persoon het ene moment volledig verblind 

zijn om daarna toch weer terug wat te zien, bv. wan-

neer hij van een zeer zonnige straat naar een som-

berdere straat stapt. Slechtziendheid kan zeer plots 

opduiken, bv als gevolg van een bloeding, of zeer 

langzaam intreden. Eenzelfde ziekte kan zelfs andere 

gevolgen hebben bij de ene persoon ten opzichte van 

een andere, naargelang de leeftijd van de persoon op 

het moment dat de aandoening zich manifesteert, de 

fysieke toestand van de persoon en de manier waarop 

hij ermee omgaat. Eigenlijk zijn er evenveel vormen 

van slechtziendheid als er slechtziende personen zijn.
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Maak het niet nog erger...

Net omdat slechtziendheid zo complex is, is ze ook een bron voor misverstan-

den. Slechtziende personen zijn inderdaad niet blind. Ze zijn nog in staat om, 

in meerdere of mindere mate, hun restvisus te gebruiken. Hoe dan ook, dit be-

perkte zicht is voor elke persoon anders, afhankelijk van de aard en de ernst van 

de beperking, de leeftijd en tal van andere factoren. Lichtsterkte, verlichting en 

vermoeidheid hebben ook hun invloed. Die verscheidenheid en de veranderlijke 

aard van de visuele beperking maken het niet eenvoudig om de moeilijke situa-

tie te begrijpen, zowel voor de slechtziende persoon zelf als voor zijn naasten en 

de mensen die hij in zijn dagelijkse leven tegenkomt. De slechtziende persoon 

bevindt zich in een zeer oncomfortabele zone, tussen 2 werkelijkheden in: die 

van het zien en die van het niet zien. Het is niet gemakkelijk om dag na dag met 

deze dubbelzinnige positie te leven. Zo kan het gebeuren dat een slechtziende 

persoon, uit angst voor de blik van anderen, weigert een witte stok te gebrui-

ken. Hij zou immers wel eens als blind aanzien kunnen worden. Wanneer hij 

dit waardevolle hulpmiddel wel aanvaardt, dan is dat ook vaak met angst voor 

het risico als veinzer behandeld te worden...

Vooroordelen en een gebrek aan informatie hebben dus tot gevolg dat de visu-

ele handicap ook nog eens een sociale handicap wordt. Om dat te vermijden, 

moeten slechtziende personen beter begrepen worden en op meer begrip kun-

nen rekenen voor hun verscheidenheid en hun specifieke noden.

Getuigenis van Françoise, die glaucoom heeft:

“De opmerkingen van de mensen zijn soms moeilijk te verteren … 

Op een dag liep ik twee keer tegen dezelfde man aan in een winkel. Ik 

excuseerde mij en de 2de keer heb ik uitgelegd dat ik slechtziende was. 

Hij antwoordde me kwaad: “Dat is nog altijd geen reden om tegen mij 

aan te lopen!”
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Enkele tips om misverstanden te vermijden.

• Het kan zijn dat de slechtziende persoon u op straat niet kan herkennen. 

Denk dus zeker niet dat hij u uit de hoogte behandelt!

• Het kan zijn dat hij u wel ziet als u met hem spreekt, maar dat hij niet in 

staat is om uw gelaatsuitdrukkingen af te lezen. Enkel een glimlach of het 

fronsen van uw wenkbrauwen volstaan dus niet als antwoord.

• Witte stok staat niet noodzakelijk gelijk aan blind zijn! Elke slechtziende 

persoon heeft het recht om een witte stok te gebruiken, hij is niet langer 

voorbehouden aan blinde personen (zie volgend artikel). Als u dus iemand 

met een witte stok de krant ziet lezen, is dat zeker geen “valse blinde”, 

Getuigenis van Paul, die 
retinitis pigmentosa heeft:  

“Ik ben al verschillende keren 

uitgescholden geweest voor 

aansteller, komediant, ... Zo 

zat ik op een keer in de tram te 

lezen. Bijna op mijn bestemming 

aangekomen, stopte ik mijn boek 

weg, plooide mijn witte stok open 

en maakte mij klaar om uit te 

stappen. Een andere passagier riep 

ineens: “U moet niet doen alsof!” 

Toen ik al van de tram afgestapt was, riep hij me nog na: “Valse blinde !” 

Zoiets is zeer pijnlijk. Soms aarzel ik zelfs om mijn boek boven te halen 

of om op mijn GSM te kijken om dit soort opmerkingen te vermijden. Ik 

probeer in de mate van het mogelijke altijd mijn handicap uit te leggen 

en dat helpt wel. Maar ik heb ook niet altijd zin om mij te verantwoorden, 

dat is trouwens ook nergens voor nodig!”
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maar wel iemand wiens perifere zicht beschadigd is waardoor hij de witte 

mobiliteitsstok nodig heeft om zich te verplaatsen, ook al kan hij nog lezen. 

DE WITTE STOK:  
VOOR WIE? WAAROM?

De witte stok is voor personen met een visuele beperking een onmisbaar 
hulpmiddel om zich, in alle veiligheid, zelfstandig te kunnen verplaatsen. 
Hoewel de witte stok doorgaans nog vaak gelinkt wordt aan blinde 
personen, mogen ook slechtziende personen deze stok gebruiken. 
Bovendien zijn sinds 2006, na een tussenkomst van de Brailleliga, de 
toekenningsvoorwaarden gevoelig versoepeld om beter tegemoet te 
komen aan de noden van slechtziende personen.

Voor wie?

De toekenning en het gebruik van de witte stok 

zijn onderworpen aan wettelijke voorwaarden, 

zoals vastgelegd in de wet van 26 november 

2006. Elk misbruik is strafbaar. De wet bepaalt 

dat men, om de witte stok te mogen gebruiken, 

een visuele beperking moet hebben van minstens 

60% (naar de normen van de Officiële Belgische 

Schaal ter bepaling van de graad van invaliditeit) 

of een getuigschrift moet kunnen voorleggen van 

een oogarts die erkend is inzake revalidatie. Het 

oordeel om al dan niet een stok toe te kennen werd overgelaten aan de deskun-

digheid van deze specialist-geneesheer. Elke slechtziende persoon die het echt 

nodig heeft, kan dus in principe de toestemming krijgen om een witte stok te 

gebruiken.

Lange witte stok.
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Witte identificatiestok.

De verenigingen voor hulp aan blinde en slechtziende personen hebben de 

taak om erop toe te zien dat de personen die een aanvraag indienen wel dege-

lijk voldoen aan de toekenningsvoorwaarden en dat de witte stok conform de 

wetgeving gebruikt wordt.

Waarom?

De witte stok is een hulpmiddel dat meerdere func-

ties kan hebben:

• Identificatie : de stok wijst andere gebruikers 

van de openbare weg (voorbijgangers, auto-

mobilisten, fietsers, …) erop dat de gebruiker 

ervan een visuele handicap heeft en dat voor-

zichtigheid en oplettendheid dus geboden is. 

• Opsporing : bij verplaatsingen – zowel binnen als buiten – kunnen met de 

lange witte stok tijdig referentiepunten en obstakels in de onmiddellijke 

nabijheid opgespoord worden. Het gebruik ervan vereist een opleiding in 

verplaatsingstechnieken, die door de Brailleliga gegeven wordt.

Getuigenis van Paul, die retinitis pigmentosa heeft: 

Ik ga niet meer weg zonder mijn witte stok. Het is een heel handig hulpmiddel 

om aan te geven aan de anderen dat ik een visuele beperking heb en om 

obstakels op te sporen. Op straat botst ik al eens tegen een voorbijganger aan 

omdat ik hem niet zag. Ik excuseer me uiteraard wel, maar zonder mijn witte 

stok zou die persoon wellicht ontevreden reageren. Dankzij de stok begrijpt 

hij dat mijn visuele beperking de oorzaak was van onze botsing. 

Lange witte stok.
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NIEUW: HET LICHTLABO.

Zoals iedereen weet, speelt het licht een essentiële rol voor het 
gezichtsvermogen: het zorgt ervoor dat alles zichtbaar wordt en wanneer 
het wegvalt, vervagen kleuren stilaan. ‘s Nachts, als het donker is, zien 
we niets meer. 

Dat is het geval voor de meesten onder ons,  maar zeker nog meer voor 

slechtziende personen. Het licht heeft een belangrijke invloed op hun visuele 

mogelijkheden en een adequate verlichting kan hen helpen om hun resterend 

gezichtsvermogen beter te gebruiken. Dat kan soms zelfs de nood aan bepaalde 

specifieke hulpmiddelen doen afnemen. De verlichtingsbehoeften van een 

slechtziende persoon analyseren en hem advies geven om de verlichting en 

de contrasten in zijn leefruimte te optimaliseren: dat is de doelstelling van 

het Lichtlabo dat de Brailleliga onlangs opende in haar hoofdzetel in Brussel.

• Steun: voor personen met evenwichts-

problemen dient de witte steunstok zowel voor 

steun als identificatie. In dezelfde categorie be-

staan er ook witte krukken en witte rollators.

Goed om weten: Dankzij de steun van het 

Fonds Ruthy kan de Brailleliga aan blinde of 

slechtziende personen die aan de wettelijke 

voorwaarden voldoen hun eerste witte stok gra-

tis geven.

Witte steunstok.
Rollator voor een persoon  
met een visuele beperking.

Zoeken naar de beste verlichting om te lezen.
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Rollator voor een persoon  
met een visuele beperking.

De meeste visuele functies zijn afhankelijk van het verlichtingsniveau. Er 

zijn slechtziende personen die slechts functioneren bij zeer lage verlichting-

sniveaus, anderen slechts bij zeer hoge niveaus, afhankelijk van hun visuele 

oogaandoening. Bij de meeste mensen met visuele functiebeperkingen bete-

kent meer licht ook een verbetering van het zicht. Bovendien is een groot deel 

van de slechtziende populatie ouder dan 65 jaar. Hoe ouder men is, hoe meer 

nood men heeft aan verlichting.

 Een aangepaste verlichting zorgt voor een 

verbeterde waarneming van de alledaagse 

activiteiten. De slechtziende persoon kan 

hierdoor zijn overblijvend gezichtsvermo-

gen (zijn restvisus) optimaal aanwenden om 

voorwerpen te kunnen lokaliseren in zijn 

leefomgeving (stoelen, tafels, huishoude-

lijke voorwerpen, …), om mogelijke gevaren 

beter in te kunnen schatten (treden van een 

trap, voorwerpen die op de grond liggen, …) 

en bepaalde handelingen comfortabeler uit te 

voeren (lezen, koken, naaien, …).

In het Lichtlabo wordt uiteraard aan individueel 

verlichtingsonderzoek gedaan, aangezien elk 

geval anders is. Er worden precieze me tingen 

uitgevoerd om de meest optimale verlich-

tingsomstandigheden te bepalen. Dit onderzoek 

verloopt in 3 fasen.

In een eerste fase wordt aan de hand van voorge-

definieerde testen nagegaan wat de invloed van 

Test van de lichtscherpte in het Lichtlabo.

Zoeken naar de beste verlichting om te lezen.
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het licht is op het overblijvende gezichtsvermogen: gezichtsscherpte van ver en 

dichtbij, het gezichtsveld, gevoeligheid voor strooilicht, contrastgevoeligheid, …  

De bedoeling van de volgende fase, de fase van het basisverlichtingsonderzoek, is 

het bepalen van het optimale verlichtingsniveau voor het comfort en functioneren 

van de slechtziende persoon. Er wordt daarvoor onder andere rekening gehouden 

met verlichtingssterkte, lichtkleur, tolerantieniveau voor contrasten, …. In een 

laatste fase wordt er gezocht naar de optimale omstandigheden en contrastgebruik 

bij de uitvoering van een specifieke taak die voor de slechtziende persoon van 

belang is: lezen, schrijven, koken, eten, dingen opbergen in een kast, een website 

consulteren, klussen, enz. ... Nadien ontvangt de testpersoon een lichtadvies op 

maat waarmee hij aan de slag kan om zijn eigen leefomgeving aan te passen.

Voor dit verlichtingsonderzoek beschikt de 

Brailleliga voortaan dus over een eigen, pro-

fessioneel lichtlaboratorium, het Lichtlabo. 

De ruimte is ingericht met tal van lichtbron-

nen (omgevingsverlichting, lokale verlich-

ting, directe en indirecte verlichting, warm 

of koud licht, …). De verlichtingssterkte 

van elke lichtbron is bovendien apart regel-

baar. Om tot een goed advies te komen voor 

wat betreft specifieke taakverlichting is de 

ruimte ingericht met een keukenhoek, een 

werkpost, een salon en een eettafel. Goede verlichting wordt niet enkel bepaald 

door de juiste lampkeuze. Contrasten en de inrichting van de ruimte spelen ook 

een belangrijke rol. Daarom is het Lichtlabo uitgerust met verschillende gordij-

nen (donkere en lichte), meubels en verschillende objecten.

Voor de uitbouw van haar Lichtlabo kon de Brailleliga rekenen op de financiële 

steun van de lezers van De Witte Stok, de schenkers van de Brailleliga, het Fonds 

Jeanne en Pierre Beeckman en de Nationale Loterij. Van harte bedankt!

Experimenteren met verschillende  
verlichting en contrasten.
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BRAILLELIGA: TERUGBLIK OP 2014!

Het activiteitenverslag 2014 van de Brailleliga werd voorgesteld en goed-
gekeurd tijdens de Algemene Vergadering op 30 april 2015. Voor ons de 
ideale gelegenheid om u een samenvatting te bezorgen van het jaar 2014, 
vertrekkend van onze 4 missies. 

 In 2014 hebben onze medewerkers hard gewerkt om te 

beantwoorden aan een steeds groeiende vraag naar steun. 

De hulp die door de Brail-

leliga wordt voorzien 

heeft betrekking op ver-

schillende leeftijden en op 

alle aspecten van het leven. 

Overzicht van geholpen personen 
in 2014, per leeftijdscategorie. 

Een andere kijk op het dagelijks leven.

 Wie blind of slechtziend wordt, moet alles opnieuw aanleren, maar op een 

andere manier: zich aankleden, het eten klaarmaken, zich verplaatsen, de was 

doen, lezen, ... Onze medewerkers leren personen met een visuele beperking 

de technieken waarmee ze al deze handelingen op een zelfstandige manier 

kunnen uitvoeren. 

  

Experimenteren met verschillende  
verlichting en contrasten.

Missie nr. 1: blinde en slechtziende personen 
ondersteunen, om hun zelfstandigheid en integratie  
in de maatschappij te bevorderen.

13.643: 
HET AANTAL BLINDE 
EN SLECHTZIENDE 

PERSONEN DIE DOOR DE 
BRAILLELIGA WERDEN 

GEHOLPEN.
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< 25 jaar : 6,68 %
(911 personen)

25- 67 jaar : 40,64 %
(5 544 personen)

65 jaar en +:  
52,68 %
(7 188 personen)
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De Brailleliga organiseert elk jaar 

haar grote hulpmiddelenbeurs, 

de BrailleTech. De gelegenheid 

bij uitstek voor personen met een 

visuele handicap om materiaal te komen 

ontdekken, uittesten en vergelijken. Niet alleen het materiaal 

dat zijn nut al heeft bewezen, maar ook de nieuwigheden op 

de markt. In 2014 was BrailleTech opnieuw een groot succes!

Een andere kijk op opleiding en werk. 

Om hun studies aan te vangen en verder te zetten moeten 

blinde en slechtziende studenten grote inspanningen leveren. 

Om deze reden staat de Brailleliga hen bij tijdens hun studies. 

Bovendien kenden we 149 studiebeurzen toe voor het 

academiejaar 2013-2014, met de hulp van het Fonds Ouvry 

en de Nationale Loterij.  

Het jaar 2014 stond voor de Brailleliga in het teken 

van tewerkstelling en opleiding. Dit thema werd 

onder meer in de kijker gezet tijdens 

de “Week van de Brailleliga”, 

onze jaarlijkse sensibili-

seringscampagne. De 

boodschap “Je hoeft 

niet altijd goed te zien 

om goed te werken” 

werd verspreid via een 

tv-spot, affiches, brochu-

res en op onze mini-cam-

pagnewebsite. We voerden 

De professionals van onze 
Dienst begeleiding en hulp 
in het dagelijks leven leren 
onze cliënten om zich te 
verplaatsen met een witte 
stok. 

Met een aangepaste werkplek  
kunnen blinde en slechtziende 
personen net als iedereen werken.

840
PERSONEN WERDEN  
BEGELEID IN 2014.

71,43 % 
VAN DE BEGELEIDE 

CLIËNTEN HEEFT DE 
STAPPEN NAAR WERK MET 

SUCCES DOORLOPEN. 
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ook verschillende acties tijdens de campagne. Ze 

droegen bij tot het informeren en het sensibiliseren 

van het grote publiek, tewerkstellingsinstanties, be-

drijven, politieke verantwoordelijken en natuurlijk 

ook blinde en slechtziende werkzoekenden.  

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

 
Een andere kijk op vrije tijd.

Een concert bijwonen, leuke en creatieve activiteiten bijwonen, een museum 

bezoeken zijn slechts enkele voorbeelden van activiteiten die ervoor zorgen 

dat blinde en slechtziende personen niet geïsoleerd raken, en kunnen bijleren 

of zich ontspannen. 

In 2014 organiseerde de Brailleliga voor hen 

verschillende aangepaste activiteiten, waaronder 

een bezoek aan de koekjesfabriek van Jules 

Destrooper, een namiddagje buikdansen, een 

bezoek aan het Magritte museum, en zelfs een echte 

duikdoop in één van de diepste zwembaden ter 

wereld: Nemo33!  Bovendien beleefden blinde en 

slechtziende kinderen een dag vol ontdekkingen in 

Planckendael, tijdens onze traditionele BrailleDay.  

Zowel kinderen als volwassenen met een visuele handicap kunnen in 

onze Bibliotheek gratis boeken ontlenen in braille, grootletterdruk, als 

luisterboek of in reliëfvorm. Voor onze Bibliotheek was 2014 een keerpunt, 

Onderwijs,  
ziekenhuizen :  
6,25 %

Beschutte  
werkplaats :  
5 %

 
Eigen zaak :  
2,5 %

Openbare sector :  
38,75 %

Privésector :  
47,5 %

In 2014 maakten 12 blinde en 
slechtziende jongeren een echte  
duikdoop mee in Nemo33!
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aangezien ze vanaf nu ook online beschikbaar is! Gebruikers kunnen er 

de catalogus raadplegen, gemakkelijk een werk terugvinden, aangepaste 

boeken bestellen en zelfs alle audioboeken onmiddellijk downloaden! Er 

werden ook informatiesessies georganiseerd over het gebruik van nieuwe 

leeshulpmiddelen (tablets, e-readers, smartphones, …).

Personen met een visuele handicap moeten zelfstandig kunnen leven en 

zich kunnen integreren in de maatschappij. Dit kan echter alleen als die 

maatschappij ook inclusief is. Daarom verdedigt de Brailleliga hun rechten 

en belangen bij de verschillende beleidsniveaus: 

• Als lid van de raad van bestuur van het Belgian Disability Forum (BDF) 

nam de Brailleliga deel aan het overleg tussen de Belgische staat en het 

VN-Comité inzake de rechten van personen met een handicap. 

• Sinds begin 2014 vertegenwoordigt de Brailleliga België in de European 

Blind Union (EBU). 

•  In het kader van de verkiezingen in mei 

2014 vroeg de Brailleliga via een me-

morandum aandacht voor de specifieke 

problemen waarmee personen met een 

visuele handicap dagelijks geconfron-

teerd worden.

•  In 2014 hebben de voormalige leden 

van het project NOOZO (Niets Over 

Ons Zonder Ons), waartoe de Brailleliga 

behoorde, zich bij de politiek verant-

woordelijken verder ingezet voor de op-

richting van een Vlaamse adviesraad van 

personen met een handicap.

Regionale parlementsleden en de pers werden 
uitgenodigd op BrailleTech voor een infomoment 
omtrent de discriminatie van personen die blind  
of slechtziend worden na hun 65ste.

Missie nr. 2: vertegenwoordiging en belangenbehartiging.
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• Naar aanleiding van BrailleTech in oktober focuste de Brailleliga op 

de nood aan een leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid, door de 

betrokken beleidsverantwoordelijken uit te nodigen voor een infomoment 

tijdens de beurs.

Via verschillende kanalen verspreidt de Brailleliga allerlei nieuws naar blinde 

en slechtziende personen en naar het grote publiek. Via onze website, sociale 

media, ons driemaandelijks tijdschrift De Witte Stok, onze nieuwsbrief… 

laten we zo aan hen weten wat er gebeurt in de wereld van de 

visuele handicap.

 Om de noden van blinde en slechtziende personen 

beter bekend te maken bij het grote publiek en om 

de diensten van de Brailleliga te promoten, doen 

we regelmatig sensibiliseringsacties. 

We organiseren bijvoorbeeld geleide bezoeken aan onze hoofdzetel in Brussel 

en aan het BrailleMuseum voor scholen, verenigingen en andere geïnteresseerde 

groepen. In 2014 hebben 1 890 bezoekers hieraan deelgenomen.

27

Missie nr. 3: informeren en sensibiliseren.

MAAR LIEFST 
627  

MENSEN LIEPEN DE  
20 KM DOOR BRUSSEL 

TEN VOORDELE VAN 
DE BRAILLELIGA!  
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In 2014 waren we eveneens aanwezig op verschillende salons en beurzen 

in België: Actief 50 in Genk, de 10 miles in Antwerpen, Soins & Santé in 

Namen, de 20 km door Brussel, ...

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, onder het voorzitterschap van professor 

Jean-Jacques De Laey, de professoren die verantwoordelijk zijn voor alle 

oogheelkundige centra van de Belgische universiteiten. 

In 2014 werden 7 jonge onderzoekers door 

een internationale jury uitgekozen: Kristof 

Van Schil (UGent), Hanne Valgaeren 

(UAntwerpen), Miriam Bauwens (UGent), 

Dany Salik (ULB), Davine Sinave (KUL), 

Tine Van Bergen (KUL) en Jan Van 

Looveren (UAntwerpen). Ze kregen van 

de Stichting voor de blinden elk een prijs 

voor een totaalbedrag van 60 000 euro.

Missie nr. 4 : oogheelkundig onderzoek steunen.

Al deze missies zouden niet volbracht geweest zijn zonder de hulp 
van onze 115 medewerkers en 428 vrijwilligers. 
We konden eveneens rekenen op de steun van talrijke schenkers en 
deelnemers aan onze Tombola, evenals op bijdragen van meerdere 
bedrijven en subsidiërende instanties. Hartelijk dank aan allen!

WIST U DAT?

 DE BRAILLELIGA 
WORDT VOOR 79 % 

GEFINANCIERD DOOR DE 
VRIJGEVIGHEID VAN HET 

PUBLIEK. SLECHTS 21 % VAN 
ONZE NODEN WORDEN 

GEDEKT DOOR  
SUBSIDIES. 
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KONINGIN MATHILDE EERT  
DE BRAILLELIGA.

In maart 2015 verleende koningin Mathilde haar Hoge Bescherming aan de 
Brailleliga. Een koninklijk gebaar dat ons diep raakt omdat het getuigt van 
een bijzondere erkenning voor het werk van onze vereniging.

Sinds de oprichting in 1920 beleefde 

de Brailleliga heel wat onvergetelijke 

momenten. De steunbetuigingen van de 

koninklijke familie behoren uiteraard tot 

onze beste 

Een onvergetelijk moment was 

het bezoek, in 2009, van prinses 

Mathilde – inmiddels koningin – aan 

het BrailleMuseum, naar aanleiding 

van de viering van de tweehonderdste 

verjaardag van de geboorte van Louis 

Braille. Het viel alle aanwezigen toen 

op hoeveel belangstelling prinses 

Mathilde toonde. Elk van hen blikt 

vandaag nog steeds met een brede 

glimlach op die dag terug.

Prinses Mathilde bracht ons sindsdien nog enkele bezoekjes, zoals tijdens 

de BrailleDay. Tijdens de voorleessessie kreeg ze die dag de onverdeelde 

aandacht van de blinde en slechtziende kinderen. De prinses las later in onze 

studio ook nog een kinderboek in. 
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LA CANNE BLANCHE

Als we teruggaan in de tijd, stellen we vast dat koningin Elisabeth, in 1953, 

als eerste haar Hoge Bescherming aan de Brailleliga schonk. Daar was de 

vereniging en de Belgische gemeenschap van personen met een visuele 

beperking bijzonder vereerd mee. Koningin Fabiola verleende in 1966 haar 

Hoge Bescherming aan de Brailleliga, en bleef de vereniging tot haar recente 

dood steunen. 

Vandaag zet koningin Mathilde die traditie dus voort. 

Haar Hoge Bescherming is een zeer mooi duwtje in de 

rug om ons werk te blijven verderzetten. Het dag na dag 

bijstaan van meer dan 13.500 personen met een visuele 

beperking in heel België is immers een opdracht waar 

de Brailleliga zich met erg veel toewijding op toelegt. 

We zijn trots op de weg die we in de loop van onze 

bijna honderdjarige geschiedenis hebben afgelegd. Met 

de steun van koningin Mathilde voelt de Brailleliga zich 

nog meer gesterkt. We zien haar steun als een erkenning 

voor ons werk en als een bron van motivatie om het nog 

beter te doen. Dank u wel , Hare Majesteit!

30

Bezoek van koningin Elisabeth in maart 1951 Bezoek van koningin Fabiola in maart 1970
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LA CANNE BLANCHE

NIEUW REGIOHUIS IN GEEL!

Op 4 juni 2015 zal het regiohuis van de Brailleliga in Geel officieel geopend 
worden. Het bevindt zich vlakbij het gemeentehuis. Dankzij de steun van 
mevrouw Simone Ver Elst heeft de Brailleliga zich kunnen vestigen in Geel. 
Blinde en slechtziende personen uit de Kempen zullen voortaan in hun eigen 
regio een beroep kunnen doen op de diensten van de Brailleliga.

De opening van dit intussen al elfde regiohuis past volledig in 

de filosofie van de Brailleliga om haar dienstverlening dichter 

bij de personen met een visuele beperking te brengen. Zich 

verplaatsen is voor hen immers vaak geen sinecure. Dichtbij 

huis geholpen worden, vergemakkelijkt de zaken dan ook 

behoorlijk. 

Naast haar hoofdzetel in Brussel biedt de Brailleliga momenteel haar diensten 

ook aan in Antwerpen, Ath, Charleroi, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, 

Libramont, Luik, Namen en dus vanaf nu ook in Geel.

Het regiohuis van Geel bevindt zich, zoals ook de meeste andere regiohuizen, 

op het gelijkvloers van een nieuwbouw en is vlot bereikbaar met het openbaar 

vervoer. Voor personen met een visuele beperking is dit een grote troef.

Wat zal er in het regiohuis van Geel gedaan worden?

De maatschappelijke assistente van de regio verzekert er tweemaal per week 

de telefonische permanentie van de Sociale dienst. Ze geeft personen met 

een visuele beperking uit de regio informatie en raad en helpt hen de nodige 

stappen te ondernemen om hun handicap te laten erkennen, om de sociale 

en fiscale voordelen waarop ze recht hebben, te bekomen en bekijkt welke 

diensten voor hen nuttig zouden kunnen zijn, enz.
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In het regiohuis van Geel kunnen blinde en slechtziende personen ook terecht 

voor diverse andere activiteiten, gaande van ontmoetingsmomenten tot 

vormingsactiviteiten.

Tijdens de Brailleclubs komen ze er een ganse dag samen om manuele, 

creatieve of ludieke activiteiten te doen. Ze genieten er samen van hun 

zelfbereide maaltijd. De keuken van het regiohuis is dan ook volledig 

aangepast. Dankzij de Club wordt de eenzaamheid doorbroken. Het zijn ook 

momenten om mekaar te ondersteunen, te motiveren en daarbij ook nog eens 

zijn handigheid en creatieve vaardigheden verder te ontwikkelen.

Tijdens de culturele namiddagen bieden we alle personen met een visuele 

beperking uit de regio concerten, voordrachten, theatervoorstellingen, … 

aan. Vanuit Geel worden ook uitstappen georganiseerd, die aangepast zijn 

aan de visuele handicap.

In het regiohuis worden eveneens individuele en collectieve vormingen 

gegeven. Dat gaat van het aanleren van het braille, het leren stoklopen met de 

lange witte stok, het leren werken met tablets en smartphones die aangepast 

zijn aan de visuele handicap tot het veilig leren koken, ondanks zijn visuele 

handicap.

Het regiohuis van de Brailleliga bevindt zich op volgend adres:
Werft 53/3 – 2440 Geel.
Er is telefonische permanentie 
(tel. 014/ 58 50 68) van de Sociale dienst  
op maandag en vrijdag, telkens  
van 9u tot 12u.
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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 slechtziende 
personen en sensibiliseert er het publiek over de visuele handicap. 

Het voorjaar: specifieke beurzen  
voor personen met een (visuele) handicap.

REVA GENT. 

In het voorjaar namen we deel aan 

verschillende gespecialiseerde beur-

zen die zich richten tot personen met 

een (visuele) handicap. Tijdens de 

REVA beurs, van 23 tot en met 25 

april in Flanders Expo Gent, konden 

de bezoekers uit de eerste hand ken-

nismaken met  onze dienstverlening. 

Op de REVActive informatiestand 

voor senioren konden de passanten 

o.a. hulpmiddelen testen uit onze 

BrailleShop. In Lichtervelde namen 

we vervolgens, op 9 mei, deel aan 

Visuu Activa, waar we wederom 

onze diensten in de kijker zetten en 

klaar stonden om te antwoorden op 

alle vragen van de bezoekers. 

REVA Gent.

Kasterlinden.
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Voor de allerjongsten bemanden we op 9 mei eveneens een stand tijdens de 

Visusmarkt van Kasterlinden, een school voor buitengewoon onderwijs in 

Brussel. 

Lopen voor het goede doel.

Op 31 mei namen we deel aan de 20 km 

door Brussel, met een loopteam van meer 

dan 550 personen! 

Al deze moedige sportievelingen liepen 

ten voordele van blinde en slechtziende 

kinderen. Het werd een fantastische dag 

vol ambiance en enthousiasme: niet alleen 

voor de lopers zelf, maar eveneens voor het 

grote aantal supporters van de Brailleliga 

langs het parcours. 

De zomer komt eraan!

Van 24 tot 27 juli staat de Brailleliga zoals 

elk jaar weer paraat op de landbouwbeurs 

in Libramont. Kom ons bezoeken en doe mee met onze wedstrijd, of test onze 

brailleschrijfmachine uit en krijg uw naam in braille mee naar huis op een 

kaartje als souvenir.

En bij het begin van het nieuwe schooljaar kan u zich verwachten aan een 

even ludieke stand tijdens het evenement “Retrouvailles”, op 5 en 6 september 

in Luik! 
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HONDERDSTE VERJAARDAG 14-18  
KRUISTOCHT TEGEN  

HET VERBLINDEN VAN VINKEN.

In de jaren 1920 mobiliseerden de Belgische oorlogsblinden zich tegen 
een traditionele praktijk die vandaag gelukkig verleden tijd is: het blind 
maken van vinken.  Het oude gebruik bestond erin een gloeiend hete naald 
of pijpreiniger heel dicht bij de ogen van de vinken te houden zodat de 
verschroeide oogleden aan elkaar plakten. Men geloofde dat de vogels dan 
beter presteerden op een vinkenzetting. 

Het vinkenzetten gaat terug tot het einde van de 16e eeuw, maar pas in de 

18e eeuw werd het voor vinkeniers gebruikelijk om hun vogels te verblinden. 

De vinken worden in de typische hokjes geplaatst met een overhellend dakje, 

om de vogels te beschermen tegen de zon en de regen. De open zijkanten zijn 

Wedstrijd vinkenzetten in Noord-Frankrijk aan het begin van de 20e eeuw.
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voorzien van een stevig rooster om de katten op afstand te houden. In de jaren 

1910-1920 waren wedstrijden met verblinde vinken nog erg populair, vooral 

in Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Noord-Frankrijk. De hokjes worden 

op één lijn geplaatst, vaak tegen de muur van een clublokaal. Het is de taak 

van de juryleden om de vinkenslagen te tellen. De vink die in een bepaalde 

tijd het meeste vinkenslagen zingt, wint. De meest gedreven vinken kunnen 

in één uur tijd wel zeshonderd vinkenslagen zingen, soms zelfs nog meer! 

Aan het begin van de vorige eeuw werd 

steeds meer kritiek geuit op het verblin-

den van vinken. De vinkeniers verde-

digden hun praktijk met het argument 

dat hun vinken hierdoor beter zongen 

en langer leefden. Ze wierpen ook op 

dat de vogels niet volledig blind waren, 

aangezien enkel de oogleden werden 

dichtgeschroeid zonder de ogen zelf te 

raken ... Desondanks liet dit, door velen 

als barbaars beschouwd, gebruik wei-

nig mensen onberoerd, en al zeker niet 

de oorlogsblinden. Zij schaarden zich 

achter de tegenstanders. De steun van de 

oorlogsblinden - die hun zicht opoffer-

den voor het vaderland - zorgde ervoor 

dat de bevoegde minister van Landbouw 

het pleidooi voor het verbod op deze praktijk niet langer kon negeren. Niet 

veel later - op 23 oktober 1921 - werd een eerste Koninklijk Besluit onder-

tekend dat het transport en vervoer van blinde lokvogels voor de jacht aan 

banden legde. Het Koninklijk Besluit van 10 september 1924 ging nog een 

stap verder, en verbood de handel in blinde vinken. 

“Erekooi” uitgereikt na een wedstrijd met 
blinde vinken (Musée de la Vie wallonne).
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Het algemene verbod op het verblinden van de diertjes werd uiteindelijk 

vastgelegd in de eerste Belgische wet op de dierenbescherming van 22 maart 

1929, waarin wreedheid jegens dieren als een misdrijf werd omschreven. 

Het verbod op het verblinden betekende echter niet het einde van het 

vinkenzetten. Vanaf dan gingen vinkeniers gebruik maken van hokjes met 

melkglas om de prestaties van hun prijsvogels tijdens het vinkenzetten te 

verbeteren. Zo kunnen de vogels wel licht zien, maar worden ze niet afgeleid 

door wat er rond hen gebeurt. De volkstraditie van het vinkenzetten wordt 

vandaag nog altijd in stand gehouden, hoofdzakelijk in Vlaanderen en in het 

noorden van de provincie Henegouwen, maar mede dankzij de kruistocht , 

gevoerd door de oorlogsblinden, blijven de kleine zangvogels nu gespaard 

van verminking.

DE TOP BEREIKEN KAN ENKEL MET CONVICTIES.

AANDELEN | VASTRENTEND | DVI | ALTERNATIEF BEHEER | ASSETALLOCATIE  WWW.CANDRIAM.COM

Waarde creëren betekent voor ons handelen naar overtuigingen die gebaseerd zijn op klantenexpertise en geavanceerde knowhow. Zo kunnen we innovatieve oplossingen 
bieden. We streven er steeds naar om op de behoeften van onze klanten te anticiperen. In een voortdurend veranderende wereld bouwen we verder op de unieke sterktes 
die Candriam de voorbije 20 jaar heeft ontwikkeld: onze pan-Europese bedrijfscultuur, de expertise van onze teams en de degelijkheid van onze strategieën. Candriam 
maakt deel uit van New York Life Investments, een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld1. CANDRIAM. Investing for tomorrow.
1 Bron: New York Life Investments staat op de 29e plaats in de rangschikking van de grootste vermogensbeheerders ter wereld Pensions & Investments, 26 mei 2014. De rangschikking is gebaseerd op de wereldwijde institutionele activa onder beheer 
op het einde van 2013. De activa van New York Life Investments omvatten de activa van verbonden beleggingsadviseurs.

can_canneBlanche_A5H.indd   2 10/04/15   16:39
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ONS VERDRIET.

Naar aanleiding van het overlijden van Julienne Warnier hebben haar 

kinderen aan familie, vrienden en kennissen die hun mama een laatste eer 

wilden betuigen, gevraagd om een gift te doen aan de Brailleliga. Bedankt 

aan iedereen die op deze oproep ingegaan is. Met hun bijdragen zullen we 

de eerste consultaties voor slechtziende personen in het Lichtlabo van de 

Brailleliga financieren.

Franz Duval overleed eind januari 2015. Zijn echtgenote vroeg om als 

eerbetoon een gift te doen ten voordele van de Brailleliga. Bedankt aan 

hen die de daad bij het woord voegden. Hun gulheid zal bijdragen tot de 

financiering van de culturele activiteiten die in het regiohuis van Jambes 

zullen georganiseerd worden voor blinde en slechtziende personen.

ONZE VREUGDE.

Ter gelegenheid van de eerste communie van Klaar en Vere deed de familie 

Soenen in de lente een gift aan de Brailleliga.

Van harte bedankt voor dit gulle gebaar. Het gestorte bedrag zal gebruikt 

worden om de BrailleDay 2016 mee te financieren. Dat is een grootse 

recreatieve en leerzame dag die de Brailleliga organiseert voor de blinde en 

slechtziende kinderen uit het buitengewoon onderwijs.
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Bij het overlijden van Jeannine Luc heeft haar echtgenoot aan vrienden en 

familie gevraagd om de bloemen te vervangen door een gift aan de Brailleliga. 

Wij danken hem en zij die bij dit moeilijk moment op zijn oproep ingingen 

van ganser harte. Jeannine Luc was gedurende meer dan 40 jaar actief als 

vrijwilliger bij de Brailleliga. Wij houden er dan ook aan om haar langs deze 

weg postuum te bedanken voor haar kostbare hulp aan blinde en slechtziende 

personen. De ontvangen giften zullen gebruikt worden om de activiteiten van 

de Brailleclub in Ath te financieren.

Bij het overlijden van Dokter Jacques Van Cauteren heeft zijn echtgenote 

aan zijn familie, vrienden en kennissen gevraagd hun medeleven uit te drukken 

door een gift aan de Brailleliga te doen. Velen betuigden hun laatste eer op 

deze manier. Hun gulheid zal bijdragen tot het financieren van de prijzen 

die elk jaar uitgereikt worden aan jonge onderzoekers in de oogheelkunde. 

Hierdoor kunnen zij hun werk verderzetten om oogaandoeningen beter te 

kunnen doorgronden en behandelen.
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Noteer het alvast in uw agenda: van donderdag 15 tot en 
met zaterdag 17 oktober 2015 zal de hulpmiddelenbeurs 
BrailleTech plaatsvinden! Deze zal, net zoals de voorbije 
jaren, doorgaan in de hoofdzetel van de Brailleliga, 
Engelandstraat 57 te 1060 Brussel (Sint-Gillis). U bent 
allemaal van harte welkom!

Op de beurs staat er een uitgebreid gamma hulpmiddelen 
voor blinde en slechtziende personen (beeldschermloepen, 
brailleleesregels, spraakweergavesystemen, vergrotingssoftware, 
aangepaste telefoons en gsm’s, Daisyspelers, ...) klaar om door 
u ontdekt te worden. Kom er vooral ook de nieuwste producten 
uitproberen!

De optische hulpmiddelen en de hulpmiddelen om het dagelijkse 
leven te vereenvoudigen krijgen ook dit jaar weer een volwaardige 
plaats op BrailleTech. Er zullen ook workshops voor professionals 
georganiseerd worden en infosessies die open staan voor elke 
beursbezoeker.

BrailleTech is de gelegenheid bij uitstek om al deze hulpmiddelen 
te vergelijken en te testen. U krijgt er daarenboven het gratis 
professionele advies van de Brailleliga.

BRAILLETECH 2015:  
MIS DIT NIET IN OKTOBER!

Nummer 2 – 2015

April – Mei – Juni
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NIEUWS VAN DE BRAILLESHOP.

Laat de zomer maar komen!

De zomer is in aantocht! Tijd om onze batterijen 
terug op te laden en te genieten van het 
zonnetje. We mogen echter niet vergeten ons te 
beschermen tegen de agressieve stralen van de 
zon. Zet daarom een anti-reflecterende zonnebril 
op. Uw volledige gezichtsveld, ook de zijkant, 
wordt ermee afgedekt. Ze zijn verkrijgbaar in een 
eenvoudige en economische versie in de kleuren 
geel (R.020001827), groen (R.020001107), bruin 
(R.020001106) of blauw (R.020001108). Er bestaat 
ook een geel regelbaar luxemodel (R.020001828). 

Uiteraard is iedereen met een visuele beperking welkom op de 
beurs. Vrienden, kennissen, familie en/of collega’s worden echter 
ook niet uitgesloten en kunnen rekenen op hetzelfde vriendelijke 
onthaal evenals leerkrachten, begeleiders, werkgevers, overheids-
medewerkers, artsen en andere professionele hulpverleners. De 
beurs is toegankelijk voor personen met een handicap en kan 
bovendien gemakkelijk bereikt worden met het openbaar vervoer. 
Toegang en deelname aan de workshops en infosessies zijn gratis.

In september, in het volgende nummer van de Witte Stok, zal het 
gedetailleerde programma van de beurs onthuld worden. Van 
zodra het programma volledig gekend is, zal dit ook via de website 
van de Brailleliga (www.braille.be) aangekondigd worden.
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Vanaf nu is de standaardversie ook be-
schikbaar in het zwart (R020001898). 
Jammer genoeg is deze uitvoering wel veel 
duurder dan de andere standaardversies. 
Al deze brillen kan u gewoon bovenop uw 
gewone bril dragen. Kom gerust langs in de 
BrailleShop om de verschillende modellen uit te testen. Zo bent u 
zeker dat u het model koopt dat het best bij u past. 

Geniet u ook zo van een fijne wandeling in het zomerzonnetje? 
Hou het echter wel veilig en aarzel niet om een kledingstuk te 
dragen met daarop een symbool dat aanduidt dat u een visuele 
beperking hebt.

In de BrailleShop kan u terecht voor fluorescerende vestjes 
(R.020001771), petten (R.020001772), badges, pins, zelfklevers, 
magneten met het symbool voor blindheid op. We hebben ook 
ronde gele badges met daarop de tekst “Ik ben slechtziend”. Voor 
de zwemmers bestaat er ook een badmuts met het symbool op.

R.020001771 R.020001772
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Trusty Cane nu ook als witte stok!

Om gebruik te mogen maken van een witte stok en er eentje 
te kunnen aanschaffen via de BrailleShop, moet u voldoen aan 
de wettelijke vereisten (meer informatie hierover kan u vinden in 
het artikel op pagina 18 of bij u maatschappelijke assistente van 
de Brailleliga). We raden u ten zeerste aan om eerst telefonisch 
contact op te nemen met de BrailleShop alvorens naar Brussel 
te komen om een nieuwe stok aan te kopen. Zo vermijdt u een 
eventuele nutteloze verplaatsing.

Voor diegenen die aan alle vereisten voldoen, hebben we 
voortaan een nieuw model in ons gamma: de Trusty Cane, 
bekend van TV. Deze handige steunstok bestaat vanaf nu ook in 
witte uitvoering met rood uiteinde.

De Trusty Cane heeft een zachte ergonomische handgreep en 
heeft als grote voordeel dat hij zelfdragend is en dus gewoon 
recht kan blijven staan. Hij is uitgerust met drie steunpunten in 
plaats van één voor een optimale grip. Hij is tevens voorzien van 
verlichting, is in de hoogte regelbaar en ook opvouwbaar.

Let wel: de Trusty Cane is niet geschikt voor personen die meer 
dan 110 kg wegen of voor personen die allergisch zijn voor latex. 
Ook niet geschikt om te gebruiken op gladde voeren.

Safety First!

Vergeet niet ramen en deuren te sluiten als u uw huis verlaat om 
van de zon te gaan genieten. Met de Lock Aid wordt het boven-
dien voortaan stukken gemakkelijker om deuren te openen en 
te sluiten.
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De Lock Aid is een nieuw artikel in de 
BrailleShop. Door de unieke cilindervorm 
wordt de sleutel automatisch naar het 
sleutelgat geleid. Vervolgens hoeft u niet meer de sleutel, 
maar de Lock Aid in zijn geheel te draaien waardoor het slot 
gemakkelijk opent. De Lock Aid is eenvoudig, met plakstrip, 
te bevestigen rondom het slot. Hij wordt geleverd met 6 
verschillende pasringen (van verschillende diktes om bruikbaar 
te zijn op alle soorten sloten) en bestaat in drie kleuren: rood 
(R.020001866), zwart (R.020001867) en wit (R.020001868).

Leeshulpmiddelen.

Voor diegenen die moeilijkheden heb-
ben om te lezen, hebben wij ons gamma 
hulpmiddelen van het merk Eschenbach 
uitgebreid. Naast de Max TV, Max Detail, 
de verlichte zakloep x3 en x4 hebben we 
voortaan nog 3 andere modellen met ver-
lichting: de Makrolux 2,2x (R.020001881) 
en de Makrolux 3,6x. (R.020001882). 
Deze modellen zijn net breed genoeg om 
hele krantenkolommen te kunnen lezen. 
Ze zijn trillingsvrij waardoor helder lezen 
gemakkelijker wordt. Het derde nieuwe 
model is de Scribolux (R.020001883). Dit 
is een standloep met LED-verlichting die  
2,8x vergroot. Geschikt om onder te  
schrijven en handig om bv. kruiswoord-
raadsels mee in te vullen.

Makrolux 2,2x

Makrolux 3,6x

Scribolux
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We wensen u tot slot een uitstekende zomervakantie toe! In 
principe wijzigen de openingsuren van de BrailleShop niet in 
de maanden juli en augustus. U blijft dus welkom van maandag 
tot en met donderdag van 10u tot 12u en van 13u30 tot 16u. 
Raadpleeg echter best altijd eerst even de website alvorens u 
naar Brussel te begeven.

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden valt sinds 1 juli 
2014 onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap, 
het Waalse gewest, de Duitstalige gemeenschap en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. De adminis-
tratieve overdracht van de dossiers werd echter nog niet afge-
rond. Vandaar dat de FOD Sociale Zekerheid tot eind 2015 de 
tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden blijft toekennen en de 
bestaande dossiers verder opvolgt.

Voortaan is wel de taalwetgeving van toepassing op elke 
aanvraag voor de tegemoetkoming hulp aan bejaarden. Concreet 
betekent dit dat de taal waarin uw aanvraag behandeld wordt, 
afhankelijk is van het adres waar u gedomicilieerd bent. Alle 
officiële documenten, formulieren en attesten worden in deze 
taal opgesteld.

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden: 
voortaan Vlaamse bevoegdheid.

NIEUWS VAN DE SOCIALE DIENST.
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De federale regering heeft een koninklijk besluit over de har-
monisering in de pensioenregelingen goedgekeurd. Zoals 
overeengekomen in het regeerakkoord werkt het ontwerp de 
overblijvende verschillen weg tussen de minimumpensioenen 
van de zelfstandigen en het algemene stelsel.

Concreet betekent dit dat de minimumpensioenen voor zelf-
standigen vanaf 1 april 2015 een eerste keer verhogen met  
10 euro voor alleenstaanden en met 7,17 euro voor het overle-
vingspensioen. Op die manier wordt het alleenstaanden pensioen  
gebracht op 1.070,94 euro per maand en het overlevings-
pensioen op 1.068,11 euro per maand.

De volledige gelijkschakeling van de pensioenstelsels is gepland 
voor 1 augustus 2016.

De federale regering keurde onlangs een aantal voorstellen 
goed in verband met de pensioenhervorming. Het gaat om:
• het optrekken van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen;
• het verderzetten van de hervorming van het vervroegd 

pensioen;
• het verderzetten van de hervorming van het 

overlevingspensioen;
• de overgangsuitkering.

Verhoging minimumpensioenen  
voor zelfstandigen.

Andere pensioenhervormingen.
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Om het pensioensysteem op middellange en lange termijn te 
garanderen, zijn structurele hervormingen nodig. Zo wordt de 
wettelijke pensioenleeftijd opgetrokken tot 66 jaar in 2025 en 
tot 67 jaar in 2030. Het regeerakkoord voorziet eveneens dat de 
leeftijd waarop men zijn vervroegd pensioen kan opnemen naar 
62,5 jaar gebracht wordt in 2017 en naar 63 jaar in 2018. 

De loopbaanvoorwaarde wordt daarnaast verhoogd tot 41 
jaar in 2017 en 42 jaar in 2019. Het regeerakkoord voorziet 
ook in een progressieve verhoging van de leeftijd waarop 
de langstlevende echtgenoot aanspraak kan maken op een 
overlevingspensioen. Deze leeftijd wordt zo van 50 jaar in 2025 
naar 55 jaar in 2030 gebracht. Daarnaast wordt in het stelsel 
van de zelfstandigen gepreciseerd dat het minimumbedrag van 
de overgangsuitkering berekend wordt op basis van het bedrag 
van het minimumpensioen voor een overlevingspensioen.

Vanaf dit jaar hebben personen die ouder zijn dan 65 jaar niet 
langer meer recht op een gratis abonnement bij De Lijn.

Het abonnement blijft echter wel gratis voor personen die 
recht hebben op een tegemoetkoming voor personen met 
een handicap (inkomensvervangende tegemoetkoming, 
integratietegemoetkoming of tegemoetkoming voor hulp aan 
bejaarden).

De Directie-generaal Personen met een handicap stuurt de 
gegevens van deze rechthebbenden via de Kruispuntbank van 

Gratis abonnement De Lijn.
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de Sociale Zekerheid door naar De Lijn. Het is dus niet nodig 
hiervoor een attest aan te vragen.

Ontvangt u een tegemoetkoming en krijgt u toch geen gratis 
abonnement, meld dit dan aan De Lijn en vraag hen contact 
op te nemen met de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal 
Personen met een handicap via het contactformulier van deze 
dienst of door te bellen naar het nummer: 0800 987 99 (van 
maandag tot en met vrijdag, telkens van 8u30 tot 13u).

Wie bij de Directie-generaal Personen met een handicap 
erkend is als persoon met een handicap, kan onder bepaalde 
voorwaarden in aanmerking komen voor allerlei voordelen bij 
andere instanties. Bepaalde voordelen worden automatisch 
toegekend, dankzij de elektronische gegevensuitwisselingen 
(fluxen) tussen de Directie-generaal en deze instanties. Onlangs 
werden in dat kader de volgende 3 fluxen afgerond.

  1. Sociaal tarief voor gas en elektriciteit  
(met de energieleveranciers).

  Voor 314.107 gerechtigden past de energieleverancier 
automatisch het sociaal gas- en elektriciteitstarief toe. Zij 
moeten dit dus niet zelf aanvragen. Via de website van de FOD 
Economie kan men nagaan of men tot deze groep behoort. De 
FOD Economie kan ook via het gratis nummer 0800 120 33  
gecontacteerd worden.

  36.536 personen hebben van de FOD Sociale Zekerheid 
een papieren attest ontvangen. Dit attest moeten zij aan 

Automatische toekenning van sociale  
en fiscale maatregelen.
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hun energieleverancier bezorgen om het sociaal gas- en 
elektriciteitstarief te krijgen.

  Via de rubriek “Mijn attesten” op de website www.handiweb.be  
kan u nakijken of u automatisch recht hebt op het sociaal 
tarief of dat u een attest dient te bezorgen aan uw energie-
leverancier.

Opgelet: In Vlaanderen behoort dezelfde doelgroep tot de 
beschermde afnemers voor water. Deze gegevens werden pas 
eind april 2015 uitgewisseld.
Voor personen die nog maar pas (in de periode tussen 
begin januari 2015 en eind maart 2015) het recht op sociaal 
tarief verkregen, heeft de gegevensuitwisseling met de 
energieleveranciers pas eind april 2015 plaatsgevonden. Als 
deze uitwisseling niet gelukt zou zijn, ontvangen deze personen 
alsnog een papieren attest. Ook eind juli 2015 en eind oktober 
2015 is er een gegevens uitwisseling voorzien.

  2. Verhoogde verzekeringstegemoetkoming  
(met de ziekenfondsen).

  Indien u een inkomensvervangende tegemoetkoming, een 
integratietegemoetkoming of een tegemoetkoming hulp 
aan bejaarden ontvangt, heeft u recht op de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming. Ook sommige kinderen 
hebben hier recht op.

  Voor 331.403 gerechtigden werden reeds gegevens 
uitgewisseld met de ziekenfondsen. Deze personen hebben 
dus dit recht automatisch en moeten geen aanvraag meer 
indienen.

  Voor 219 gerechtigden werd geen ziekenfonds gevonden. Het 
team van maatschappelijke assistenten van de FOD Sociale 
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Zekerheid onderzoekt hoe dit komt zodat ook deze personen 
hun rechten kunnen laten gelden.

 3. Forfait chronische zieken (met de ziekenfondsen).
  Indien u een erkenning hebt van uw handicap met ten minste 

12 punten vermindering zelfredzaamheid, heeft u recht op dit 
forfait.

  Voor 201.395 gerechtigden werden reeds gegevens 
uitgewisseld met de ziekenfondsen. Zij moeten dus geen 
aanvraag meer indienen.

  Voor 373 gerechtigden werd geen ziekenfonds gevonden. 
Ook voor hen stelt het team van maatschappelijke assistenten 
van de FOD Sociale Zekerheid een onderzoek in opdat zij hun 
rechten kunnen laten gelden.

Elke man, vrouw of kind met om het even welke beperking heeft 
af en toe nood aan een andere omgeving. De Kust is de ideale 
bestemming voor een daguitstap of een meerdaags verblijf.

Westtoer zorgt voor een Kustwandelroute die voor zoveel 
mogelijk personen toegankelijk is. Op het netwerk mogen zich 
dan wel onverharde of halfverharde paden bevinden (zoals bv. 
het duinengebied), toch is het perfect mogelijk om ook met de 
rolstoel of de handbike fraaie wandelingen te maken.

Op de gedetailleerde kaarten in de brochure van de Kustwandel-
route zijn naast de verharding van de paden ook de toegankelijke 

Een Kust voor iedereen!
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tramhaltes, openbare toiletten en toegankelijke cafés en 
restaurants aangeduid.

Fietsers die zich verplaatsen met een tandem, handbike of 
fietskar vinden op de website www.iedereenfietst.be informatie 
over de ondergrond en de mogelijke hindernissen op het 
360 km lange fietsnetwerk (in twee richtingen) aan de Kust. 
Per traject tussen twee knooppunten wordt er gedetailleerde 
toegankelijkheidsinformatie gegeven. Via de website kan men 
een toegankelijke fietstocht op maat uitstippelen of een kant-
en-klare toegankelijke fietslus in één van de tien Kustgemeenten 
downloaden. Op iedereenfietst.be kan men bovendien ook 
adressen vinden van verhuurders van aangepaste fietsen en 
toegankelijke infokantoren en sanitair.

Ook bij de provincie West-Vlaanderen kunnen aangepaste 
fietsen gehuurd worden.

Op www.navigeerenparkeer.be is een overzicht terug te vinden 
van alle voorbehouden parkeerplaatsen in West-Vlaanderen. 
Die parkeerplaatsen kunnen ook als “nuttige plaats” ingevoegd 
worden in GPS-toestellen van TomTom, Garmin en Mio.

Met de steun van Hart voor Handicap lanceerde Westkans 
vzw het initiatief “Ticket naar de zee”. Acht routekaarten in 
zeven kustgemeenten tonen de toegankelijke routes van de 
Kusttram naar het strand. Deze kaartbrochures zijn beschikbaar 
in de Lijnwinkels waar de routes starten en bij de toeristsche 
infokantoren aan de Kust. De kaarten kunnen ook gedownload 
worden op www.westkans.be/nl/projecten/ticketnaarzee.
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De Vlaamse Regering investeert 330 miljoen euro extra in de zorg 
en ondersteuning van personen met een handicap. Personen met 
een erkende handicap en een vastgestelde ondersteuningsnood 
zullen een maandelijks basisondersteuningsbudget (BOB) van 
300 euro ontvangen. Dit budget wordt geleidelijk aan ingevoerd.

Een basisondersteuningsbudget, oftewel kortweg BOB, bedraagt 
3.600 euro per persoon per jaar en wordt een onderdeel van de 
Vlaamse Sociale Bescherming.

Het BOB wordt in principe levenslang toegekend of tot op het 
moment waarop de persoon gebruik maakt van niet-rechtstreeks 
toegankelijke hulp.

Het BOB zal in fases ingevoerd worden. In de eerste plaats zal 
het toegekend worden aan personen die al lange tijd kenbaar 
gemaakt hebben dat ze nood hebben aan ondersteuning. 
Het gaat hierbij om volwassenen en minderjarigen met een 
bij het VAPH of de Intersectorale Toegangspoort bekende, 
actieve vraag en die nog geen gebruik maken van door het 
VAPH gefinancierde ondersteuning. De Vlaamse regering trekt 
hiervoor in het najaar 2016 een bedrag van 9 miljoen euro uit 
voor volwassen personen en in januari 2017 een bedrag van 14,4 
miljoen euro voor kinderen en jongeren.

Vanaf het najaar 2017 is het de bedoeling om bij de verdeling 
van het BOB voorrang te geven aan minderjarigen en jong-

Extra budget voor personen  
met een handicap.
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Enkele voordelen bij het openbaar  
vervoer op een rijtje.

volwassenen van 21 tot 25 jaar met een handicap en een 
ondersteuningsnood. Zo kunnen ouders al vroeg zelf ontdekken 
hoe ze de zorg kunnen organiseren door gewone dienst verlening 
of rechtstreeks toegankelijke hulp in te kopen of door informele 
zorg te regelen. In deze fase beoogt men ook een automatische 
toekenning op basis van bestaande attesten (met name het 
attest verhoogde kinderbijslag vanaf 12 punten).

Van zodra het uitvoeringsbesluit BOB definitief goedgekeurd is 
door de Vlaamse Regering (in 2016) zal duidelijk worden wie op 
welk moment toegang krijgt tot het basisondersteuningsbudget.

Personen met een handicap hebben recht op een aantal 
voordelen bij het openbaar vervoer. Wij bundelden enkele van 
deze voordelen in onderstaand artikel. Deze opsomming is 
echter zeker niet volledig. 
Heeft u vragen omtrent de toegankelijkheid, specifieke 
voorwaarden, kaarten of assistentie of wenst u hulp om bepaalde 
voordelen aan te vragen, aarzel dan zeker niet om contact op te 
nemen met de Sociale dienst van de Brailleliga.

De nationale verminderingskaart openbaar vervoer.
De nationale verminderingskaart openbaar vervoer voor blinde 
en slechtziende personen geeft recht op gratis vervoer binnen 
België met de trein, tram, bus en metro. Deze kaart is persoonlijk 
en kan dus enkel door de blinde of slechtziende persoon gebruikt 
worden.
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De verminderingskaart verhoogde tegemoetkoming.
Met deze kaart kan de persoon met een handicap, zijn partner of 
alle personen ten laste genieten van 50% korting bij de aankoop 
van een biljet of abonnement in 2de klasse op het Belgische 
spoorwegnet.

De kaart kosteloze begeleider.
Deze kaart biedt aan personen met een handicap de mogelijkheid 
om zich gratis te laten begeleiden door een persoon naar keuze 
op het volledige NMBS-net en op de lijnen van de regionale 
vervoersmaatschappijen De Lijn, MIVB en TEC.

Voorrangskaart voor een zitplaats.
Personen die om medische redenen niet lang kunnen rechtstaan, 
hebben op vertoon van deze kaart voorrang bij het innemen van 
een zitplaats die aangeduid is met een teken.

Mobibkaart MIVB.
De houders van de nationale verminderingskaart en de 
kaart kosteloze begeleider kunnen een gratis abonnement 
downloaden op hun Mobibkaart.

Gratis assistentie.
Zowel de NMBS als de MIVB en De Lijn en TEC hebben een 
aanbod voor reizigers met beperkte mobiliteit. Er wordt voor 
gezorgd dat deze personen veilig op de trein, bus, tram en/of 
metro kunnen stappen. Bij de NMBS kan men 7 dagen op 7 gratis 
assistentie bekomen in 131 stations. Voor meer info, bel naar het 
contactcenter op het nummer 02 528 28 28.

Bij de MIVB kan je gratis assistentie vragen in de metro van 
maandag tot en met vrijdag tussen 7u en 20u45. De begeleiding 
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loopt vanaf het loket en dit tot het einde van het traject. De 
assistentie dient aangevraagd te worden vanaf maximum één dag 
tot minimum één uur voor het vertrek en dit bij het contactcenter 
op het nummer 070 23 20 00 of via het reserveringsformulier 
op de website van de MIVB. Er kan ook gebruik gemaakt worden 
van de telefoontoestellen nabij de loketten in de metro. Er komt 
dan zo snel mogelijk iemand helpen

De MIVB Taxibus vervoert personen met een handicap van deur 
tot deur. Een toegankelijke busrit dient minstens twee dagen 
op voorhand aangevraagd te worden, bij een eerste aanvraag 
minimum 8 dagen op voorhand. Men kan zich telefonisch 
inschrijven op deze dienst via 02 515 23 65 of per mail via 
minibus@mivb.irisnet.be.

Rolstoelgebruikers kunnen zich bij De Lijn verzekeren van een 
toegankelijke bus- of tramrit door minstens 24 uur op voorhand 
te reserveren via de belbuscentrale van de provincie waarin ze 
de bus of tram nemen. Meer info op 070 220 200.

Personen met een beperkte mobiliteit kunnen bij de TEC een 
beroep doen op een minibusje. Meer info op www.infotec.be of 
op het nummer 010 23 53 53 van TEC Brabant Wallon.

BlueAssist.
Personen die het moeilijk hebben om alle communicatie te 
begrijpen of zelf moeilijk hun vragen kunnen stellen, kunnen 
gebruik maken van BlueAssist. Dankzij de samenwerking met 
De Lijn kunnen deze reizigers via een kaartje of de smartphone 
hulp vragen bv. bij het afstappen aan de juiste halte. 
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In het vorige nummer van Onder Ons stonden we stil bij het 
curriculum vitae en wat er daarin al dan niet diende vermeld 
te worden. Dit keer gaan we dieper in op de inhoud van de 
motivatiebrief. 

Wil je na het lezen van dit artikel nog extra ondersteuning? Neem 
dan zeker contact op met de jobcoaches van de gespecialiseerde 
opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst van het 
Expertisecentrum Visus en Werk van de Brailleliga.

Waarom een motivatiebrief schrijven?

Op basis van je curriculum vitae (cv) moet een potentiële 
werkgever zich snel een algemeen beeld kunnen vormen van 
je professionele levensloop. Met je motivatiebrief moet je zelf 
echter de werkgever overtuigen dat de aangeboden job jou op 
het lijf geschreven is en hij dus niet langer moet zoeken naar de 
geknipte persoon.

NIEUWS VAN DE GESPECIALISEERDE  
OPLEIDINGS-, BEGELEIDINGS- EN BEMIDDE-

LINGSDIENST.

Het schrijven van een overtuigende 
motivatiebrief.
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Enkele inhoudelijke tips.

Voor elke vacature schrijf je een motivatiebrief op maat van 
het bedrijf en de functie. Leg zo specifiek mogelijk uit waarom 
de vacature je aanspreekt. Hoe persoonlijker je brief is, hoe 
overtuigender hij ook zal overkomen.

Geef enkel relevantie informatie: beklemtoon die troeven en 
ervaringen die voor de functie en/of het bedrijf van belang zijn. 
Heb je weinig of geen ervaring? Leg dan de nadruk op zinvolle 
persoonlijke interesses en nuttige ervaringen die je opdeed 
tijdens studies, stages en/of opleidingen.

Jezelf verkopen betekent niet dat je moet overdrijven. Wees 
eerlijk, maar laat gerust je zwakke punten achterwege. Het blijft 
immers toch de bedoeling de werkgever te overtuigen om je uit 
te nodigen voor een persoonlijk gesprek.

Een goede motivatiebrief is kort en krachtig en heeft een goede 
structuur. Begin met uit te leggen waarom je voor de functie 
solliciteert. Zet dan je troeven in de kijker. Je kan dan nog een 
extra alinea toevoegen met informatie die je nog wil meedelen 
(zoals bv je visuele beperking) aan het bedrijf en daarna sluit je 
de brief krachtig af.

Hoe je visuele beperking in de motivatiebrief 
vermelden?

Als je in je cv het recht op bijzondere tewerkstellingsbevorderende 
maatregelen vermeld hebt, doe je dat best ook in je motivatiebrief.
Houd voor ogen dat je visuele beperking ook een troef kan zijn. 
Je bent door je beperking misschien iemand die zeer goed 
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georganiseerd en gestructureerd is. Het kan ook zijn dat je net 
heel loyaal, dankbaar en flexibel bent zodra je werkzekerheid 
hebt, etc. 

Het belangrijkste is echter dat je zelf beseft dat je beperking 
slechts één aspect is van wie jij bent. Je hebt ongetwijfeld 
voldoende competenties waarmee je een mogelijke werkgever 
kan overtuigen in je motivatiebrief!

NIEUWS VAN DE DIENST VRIJETIJDSBESTEDING.

Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen activiteiten 
voorzien. Wij maken van de zomermaanden gebruik om een tof 
programma uit te werken voor het najaar!

• Vrijdag 11 september 2015: culturele namiddag: regio 
Kortrijk: Theelezing en theeproeverij: De Stille kracht 
van thee, door Ann Vansteenkiste.

 Zoals Conscience zijn volk leerde lezen, wil Ann haar volk 
thee leren drinken. Hiervoor trekt ze Vlaanderen rond met 
theelezingen. Ze volgde zelf in het verleden honderden lezingen 
en verschillende opleidingen op vlak van theeceremonies en 
zal gedurende deze namiddag een aangenaam en leervol 
programma aanbieden waarbij natuurlijk het passende potje 
thee niet mag ontbreken.

Activiteiten  
juli – augustus – september 2015.
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• Vrijdag 25 september 2015: culturele namiddag: regio 
Hasselt: Proeven van proza en poëzie door Lieve De 
Maeyer.

 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.

Deze herfst neemt de Brailleliga je mee op een ontdekkingsreis naar 
de typische dorpjes van de Route de Vins (Wijnroute) in de Elzas.

• Donderdag 24 september 2015: Straatsburg.
  8u30: De deelnemers worden opgehaald bij de Brailleliga 

in Brussel (Engelandstraat 57, 1060 Brussel).
  9u30: Korte tussenstop in Namen om andere deelnemers 

op te halen (Grognon, rue Notre-Dame, 5000 Namen). 
Onderweg is er de gelegenheid om te eten.

  15u30: Rondleiding in Straatsburg, meer bepaald in de 
historische wijk “La Petite France”, gelegen op het “Grand 
Île”. Deze wijk behoort sinds 1988 tot het Werelderfgoed 
van UNESCO.In de late namiddag komen we aan in het 
hotel waar we ‘s avonds in het restaurant zullen eten.

Uitstap naar de Elzas.
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• Vrijdag 25 september 2015: Kaysersberg en Colmar.
 We starten de dag met het ontbijtbuffet van het hotel.
  Daarna vertrekken we naar Kaysersberg, in het hartje 

van de Elzaswijngaarden. We worden rondgeleid in deze 
typische Elzasstad met zijn vakwerkhuizen, zijn mooie 
historische centrum en de ruïne van zijn keizerlijk kasteel, 
hoog boven de stad.

   ‘s Middags eten we in een restaurant in de stad en daarna 
vertrekken we richting Colmar.

  Daar krijgen we een rondleiding in de stad met een 
toeristisch treintje. De beroemde wijk “Klein Venetië” zal 
zeker niet vergeten worden. Deze stad heeft vele troeven 
en een onbetwistbare charme: vakwerkhuizen, kanalen 
een een stadscentrum vol bloemen.

  We sluiten de namiddag af met een bezoek aan een 
wijnkelder, gevolgd door een degustatie van enkele 
wijntjes gemaakt van de verschillende druivensoorten uit 
de Elzas. Daarna keren we terug naar het hotel en eten er 
in het restaurant.

• Zaterdag 26 september 2015: Ribeauvillé.
  Na het ontbijtbuffet in het hotel vertrekken we naar 

Ribeauvillé. We krijgen er een rondleiding in de stad. Daarna 
is er ruimte voor wat vrije tijd. Ribeauvillé is gelegen langs 
de Route des Vins (Wijnroute), tussen wijngaard en berg, 
en is één van de mooiste Elzasdorpjes. Het is er bovendien 
in geslaagd om zijn historisch erfgoed te laten renderen. 
We eten ‘s middags in een restaurant in de stad. 

  Daarna keren we terug naar België. Onderweg stoppen we 
voor een maaltijd naar keuze. We komen vermoedelijk rond 
19u30 aan in Namen en om 20u30 in Brussel.
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Praktische informatie.
Deze 3-daagse uitstap met 2 overnachtingen wordt u voorgesteld 
door de Brailleliga, in samenwerking met Voyages Léonard.

Vertrek op donderdag 24 september 2015.
Terugkeer op zaterdag 26 september 2015.

U kan opstappen in Barchon, Brussel en Namen.

Prijs: 290 euro per persoon in een tweepersoonskamer. 
Begeleid(st)er verplicht.
Inbegrepen in deze prijs: 
• de maaltijden (2 x ontbijt, 2 x middagmaal en 2 x avondmaal);
• 2 overnachtingen in het hotel “La Perle des Vosges” in 

Muhlbach-sur-Munster;
• alle verplaatsingen in een driesterrentouringcar;
• alle rondleidingen.

Apart te betalen:
• het middagmaal op donderdag en het avondmaal op zaterdag;
• de drank.

Facultatieve opties:
Onze touroperator biedt de mogelijkheid om een Golden Travel 
Insurance af te sluiten tegen 15 euro per persoon.
Wenst u een éénpersoonskamer, dient u een supplement van  
45 euro per persoon te betalen. Let wel: het aantal éénpersoons-
kamers is beperkt.

Voor meer info en om zich in te schrijven kan u terecht  
op het nummer 02 533 33 68 of via mail  
naar marie-jeanne.nachtergaele@braille.be.
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NIEUWS VAN DE SPELOTHEEK.

DIT WAREN DE SPELLETJES DIE U HET VAAKST 
ONTLEENDE IN DE EERSTE TRIMESTER VAN 2015:

1. Blikado (ref. M04092).
2.  Vier-op-’n-rij (ref. M04102).
3.  Blokus (ref. M04141).
4.  Uno (ref. M40145).
5.  Dierengeluidenlotto (ref. M12031).

Demandez votre pension en ligne.Top 5 van de ontleende spellen.

Al spelend leren rekenen!

Ben je verzot op cijfers en pijnig je je hersens graag? Dan zal 
deze selectie van rekenspelletjes je zeker aanspreken.

De allerjongsten kunnen leren optellen met Optellen met 
Cartatoto (ref. M04162) of de tafels van vermenigvuldiging 
al spelend leren met Vermenigvuldigen met Cartatoto 
(ref. M04162).

Speel met het ganse gezin samen het klassieke spel Rummikub 
(ref. M04170) en zorg dat je als eerste al je bordjes kwijt bent 
door verschillende cijfercombinaties te leggen.
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Voor wie het liefst alleen speelt, hebben we een aangepaste 
versie van het beroemde Aziatische spel sudoku (ref. M08009): 
leg de bordjes met de cijfers (die met veel contrast aangebracht 
zijn en tevens in braille) op de juiste manier in het spelbord. 
Katamino (ref. M04160) is ook een breinbreker waarbij je erin 
moet slagen om meetkundige figuren op de juiste manier te 
leggen op een bord.

Heb je zin gekregen in nog meer spelletjes? 

Aarzel dan niet om ons om raad te vragen of de volledige lijst 
van de spellen op te vragen via 02 533 32 56 of via het volgende 
mailadres: bib@braille.be.
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