Persbericht

Een zonovergoten en leerrijk verblijf aan de kust
Van 3 tot 6 juli 2018. Kruishof/Luxus – 1 Kruishofstraat - 8400 Oostende

Het is weer zover: grote vakantie! Twee maanden zonder school en alle vrije tijd die je je maar kan
wensen. Voor blinde en slechtziende kinderen de gelegenheid bij uitstek om samen met de
Brailleliga naar zee te trekken om hun zelfstandigheid te bevorderen.
Boterhammen smeren, zich aankleden, opruimen, tanden poetsen of je schoenen binden? Elk kind
moet het leren. Ook voor wie aan een visuele handicap lijdt is dit niet anders. Daarom organiseert
de Brailleliga een zeekamp in Oostende waar kinderen met een visuele handicap meer zelfstandig
in het leven leren staan. Ze ontplooien zich er spelenderwijs dankzij buitengewone activiteiten
zoals een bezoek aan het Boudewijn Seapark, waar ze de verschillende soorten zeedieren mogen
aanraken, of de ontdekking van de brandweerkazerne in De Haan. Na een leerrijk zeekamp keren
de kinderen trots over hun nieuw vergaren kennis terug naar huis, samen met onvergetelijke
herinneringen.
Op het programma staat:
Dag

Activiteit

Dinsdag 3 juli

De kinderen worden verwelkomd om 10 uur, installeren zich op hun kamer
en trekken in de namiddag naar het strand

Woensdag 4 juli

11 uur: uitstap naar Boudewijn Seapark

Donderdag 5 juli

10.30 uur: bezoek aan de brandweer van De Haan

Vrijdag 6 juli

10.30 uur: verkeersspark
11.45 uur: afscheidsmaaltijd op restaurant

De Brailleliga dankt Boudewijn Seapark, de brandweer van De Haan, en iedereen die financieel
heeft bijgedragen aan deze stage, nl. alle lopers en sponsors die de 20 km door Brussel 2018
meeliepen in de ploeg van de Brailleliga.
Journalisten zijn welkom op alle activiteiten. Om organisatorische redenen vragen wij u wel
om uw komst minstens een dag op voorhand aan te kondigen bij Marie-Jeanne
Nachtergaele 0498 10 50 45, vanaf 3 juli 2018.
Volg onze activiteiten via
Twitter: https://twitter.com/brailleliga
Facebook: www.facebook.com/brailleliga
Nieuwsbrief: : www.braille.be/nl/newslettersubscribe

Perscontact
Marie-Jeanne Nachtergaele
0498 10 50 45
marie-jeanne.nachtergaele@braille.be
Brailleliga vzw – Engelandstraat 57 – 1060
Brussel

De Brailleliga vzw ondersteunt en begeleidt gratis meer dan 15.073 blinde en slechtziende mensen om zo zelfstandig
mogelijk te leven. Zo biedt de Brailleliga naast ondersteuning in het dagelijks leven ook werk- en studiegerelateerde
begeleiding aan en organiseert ze aangepaste vrijetijdsactiviteiten. De Brailleliga is actief in heel België, met de
hoofdzetel in Brussel. Er werken 131 mensen en 613 vrijwilligers. Meer informatie: www.braille.be.

