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BRAILLETECH 2018 
DE NIET TE MISSEN HULPMIDDELENBEURS! 

 

Van 18 tot en met 20 oktober 2018 van 10 uur tot 16.30 uur 

Engelandstraat 57 – 1060 Brussel 
 

«Ik ontdekte de aangepaste technische hulpmiddelen op de BrailleTech. Sindsdien is 
er een nieuwe wereld voor mij opengegaan. » (Frédéric L.) 

 

BrailleTech brengt alle Belgische leveranciers van aangepaste hulpmiddelen voor blinde en 
slechtziende personen samen onder één dak. De medewerkers van de Brailleliga staan 
tijdens deze driedaagse klaar met hulp en persoonlijk advies. 
 

De laatste nieuwigheden op BrailleTech   
Deze beurs biedt een unieke kans om alle laatste nieuwe hulpmiddelen en 
technologische snufjes te vergelijken en te testen!  De aangepaste gsm MiniVision is DE 
niet te missen nieuwigheid. Deze gsm beschikt over spraakweergave in 25 talen, is uitgerust 
met goed voelbare toetsen, biedt de mogelijkheid de tekstgrootte en achtergrondcontrasten 
aan te passen volgens de behoeftes van de gebruiker, … Kortom, hij heeft alles wat we van 
een aangepaste gsm verwachten: eenvoudig in gebruik en perfect voor zijn doelpubliek.   
 

De Iris Vision is een draagbare vergrotingsbril die gebruikmaakt van virtual reality om een 
gezichtsveld van 70 graden te creëren. Dit toestel is het ideale vergrotingsmiddel voor 
slechtziende personen.  
 

L’Orcam MyEye 2.0 is een apparaatje dat je vastmaakt aan een bril. Je kan het beschrijven 
als voorleestoestel. Bovendien kan de Orcam MyEye ook gezichten herkennen die hij eerder 
heeft opgeslagen en kan hij via barcodes producten identificeren. Nodeloos om te 
benadrukken dat dit een fantastisch hulpmiddel is. 
 

Twee nieuwe ruimtes bij de Brailleliga  
De Brailleliga breidt haar waaier aan diensten uit en huldigt twee nieuwe ruimtes in. In de 
SnoezelBraille kunnen personen met een visuele handicap in een veilige en ontspannende 
omgeving leren hun lichaamsbewegingen te controleren. In de BrailleMedia worden films 
met audiodescriptie vertoond.   
 

De bestsellers van de BrailleShop  
Naast alle nieuwigheden is dit de ideale kans om de bestsellers van onze BrailleShop te 
(her)ontdekken: kleurendetectors, etikettenlezers, sprekende uurwerken, optische loepen, 
brailleleesregels, … Tijdens de beurs zijn er demonstraties voorzien. 
 

Een volledig en aantrekkelijk programma  
Bezoekers kunnen deelnemen aan verschillende initiaties en infosessies zoals «Jouw eerste 
afspraak met een iPad» (18/10, 19/10 en 20/10 van 10 uur tot 16 uur). Het volledige 
programma vind je terug op www.braille.be 
 
 
 

Opmerking : Tijdens de BrailleTech zullen er doorlopend aangepaste massages zijn in de SnoezelBraille op 19/10 
van 11 uur tot 16 uur. In de BrailleMedia kan je op 18/10 om 14 uur genieten van de film “De Helaasheid der 
dingen” met audiodescriptie. Volledig programma 
 

Blijf op de hoogte via : 
Facebook : www.facebook.com/brailleliga 
Twitter : https://twitter.com/brailleliga 

Perscontact: 
Charlotte Santens 
0498 69 73 98  – charlotte.santens@braille.be  
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