Persbericht

4 JANUARI: WERELDBRAILLEDAG
«Braille biedt veel voordelen, waarom zou ik het dus niet gebruiken? »
(Alexandre Wespes, advocaat en slechtziend)
Op 4 januari is het Wereldbrailledag. Brailleliga wilt van deze gelegenheid
gebruik maken om het belang van dit schrijfsysteem in de verf te zetten.
Speciaal voor deze feestelijke dag trekt Manneken Pis zijn uniform van blinde
schooljongen aan en draagt hij de hele dag een donkere bril.
In tegenstelling tot wat je zou kunnen denken, is Braille geen taal maar een
schrijfsysteem van zes punten in reliëf uitgevonden door Louis Braille. Het systeem is
uniek en ongeëvenaard en biedt blinde en slechtziende personen de mogelijkheid
zich open te stellen voor de wereld. Kunnen lezen, schrijven en de spelling van een
taal beheersen bevordert immers de zelfstandigheid en maakt veel informatie
toegankelijk. Bovendien is braille vandaag de dag nog steeds relevant omdat het
mee ontwikkelt met de nieuwe communicatiemiddelen en -technologieën.
Alexandre vond braille nutteloos en verouderd. Tot hij tijdens een gesprek met zijn
werkgever over zijn werkmethodes besefte hij dat hij niet alle mogelijkheden van het
brailleschrift kende. Hij besloot om braille te leren en vindt het nu erg praktisch: "Ik
testte een systeem met een braillenotitietoestel dat compatibel is met mijn iPhone en
dat heeft me overtuigd.” Hij zegt met plezier vaarwel tegen het van buiten leren van
zijn pleidooien.
Voor Wereldbrailledag verkleedt Manneken Pis zich in Louis Braille met zijn
geleidehond. Een vriendelijke knipoog die de voorbijgangers zeker zal aanspreken!
Dit jaar is het 210 jaar geleden dat Louis Braille werd geboren. Hij was een
ongelooflijke man die vocht om te kunnen communiceren met de wereld om zich
heen. De Brailleliga viert deze buitengewone dag door het grote publiek de
mogelijkheid te bieden hun wensen in braille te sturen via de website
https://bericht.braille.be/nl/.

gelukkig nieuwjaar
Blijf op de hoogte via:
Website: https://www.braille.be
Facebook: https://www.facebook.com/brailleliga
Twitter: https://twitter.com/brailleliga
Linkedin: https://nl.linkedin.com/company/gobbrailleliga

Perscontact:
Charlotte Santens
02 533 33 34 - 0498 69 73 98
charlotte.santens@braille.be

Brailleliga vzw ondersteunt en begeleidt gratis meer dan 15.000 blinde en slechtziende personen om zo
zelfstandig mogelijk te leven. Zo biedt de Brailleliga naast ondersteuning in het dagelijks leven ook begeleiding op
en op weg naar de arbeidsmarkt en organiseert ze aangepaste vrijetijdsactiviteiten. De Brailleliga is actief in heel
België en heeft haar hoofdzetel in Brussel. Er werken 131 mensen en 613 vrijwilligers. Meer informatie:
https://www.braille.be.

