DE BRAILLELIGA BEGELEIDT
GRATIS BLINDE EN SLECHTZIENDE
PERSONEN, HUN LEVEN LANG.


Naar school gaan, een boterham smeren, je kleren kiezen, een job zoeken, een baby krijgen, de administratieve rompslomp het hoofd bieden, je zelfstandig leren verplaatsen, een sociaal leven hebben en deelnemen aan allerlei vrijetijdsactiviteiten,… geen eenvoudige opdrachten als je een visuele handicap hebt. Wie blind of slechtziend is, heeft het niet altijd gemakkelijk om zelfstandig te leren leven.

De Brailleliga is actief in heel België en biedt haar leden gratis hulp en ondersteuning op vlak van sociale begeleiding, aanleren van technieken die de zelfstandigheid vergroten, tewerkstelling en vrijetijdsactiviteiten.

De Brailleliga begeleidt gratis blinde en slechtziende personen, hun leven lang. Ze biedt begeleiding op maat tijdens alle belangrijke momenten van het leven met als doel de zelfstandigheid, integratie en persoonlijke ontwikkeling van deze personen te bevorderen. Meer specifiek richt onze campagne zich op de vier volgende sleutelmomenten: 10-12 jaar, 25-30 jaar, 60-65 jaar en 70-plussers.

“Mijn handicap heeft een grote impact op mijn dagelijks leven. Ik mag mijn witte stok, iPhone, laptop en leesregel nooit vergeten want dan geraak ik niet ver. Voor de rest probeer ik een zo normaal en autonoom mogelijk leven te leiden en dat lukt aardig.”
MAXIME

10 – 12 JAAR
DE EERSTE STAPPEN NAAR AUTONOMIE
De kindertijd is een cruciale periode om een mooie toekomst op te bouwen. Daarom wil de Brailleliga kinderen met een visuele handicap alle kansen bieden zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfzekere en autonome volwassenen. Het hele jaar door organiseert de Brailleliga activiteiten, uitstappen en kampen op maat waar kinderen en jongeren met een visuele handicap elkaar kunnen ontmoeten, nieuwe dingen ontdekken en alle facetten van de wereld om zich heen leren kennen. Naast deze ontspannende uitstappen worden de kinderen ook individueel begeleid in hun zoektocht naar de meest geschikte hulpmiddelen voor thuis en in de klas, ze leren hun handicap aanvaarden
en de ouders krijgen een duwtje in de rug bij de administratieve taken.

“Ik neem graag deel aan activiteiten van de Brailleliga. We hebben plezier, leren bij, verkennen en ontdekken veel dingen. Het geeft me zelfvertrouwen. De begeleiders zijn zeer vriendelijk en beantwoorden altijd mijn vragen. Eerlijk gezegd voelt het goed om bij kinderen te zijn die ook slechtziend zijn.”
WALID


25 – 30 JAAR
ZICH ALS JONGVOLWASSENE ONTPLOOIEN
Blinde en slechtziende personen beginnen zich, zoals iedereen in deze leeftijdscategorie, vragen te stellen over hun carrière en hun gezinssituatie. Waar ga ik werken? Waar ga ik wonen? Wat ga ik doen in mijn vrije tijd? Wil ik zelf een gezin? Voor personen met een visuele handicap brengen deze vragen vaak nog extra moeilijkheden met zich mee. De Brailleliga heeft een Dienst tewerkstelling waar jobcoaches aan de hand van een competentiebalans de blinde of slechtziende persoon gedurende het hele traject begeleiden. Voor jonge ouders biedt de Brailleliga hulp bij de aanloop naar ouderschap. Zo leren ze technieken aan om hun baby in alle veiligheid te verzorgen. Gedurende hun hele leven, bij alles wat op hun pad komt, of hoe hun oogaandoening ook evolueert, kunnen ze altijd op de Brailleliga rekenen voor mobiliteit, hulpmiddelen voor het dagelijkse leven,...

“Tijdens en na mijn zwangerschap volgde ik bij de Brailleliga sessies ter voorbereiding op de komst van mijn zoontje. Ik kreeg er specifiek advies aangepast aan mijn visuele handicap. Zo leerde ik een pamper verversen, een badje klaarmaken, de buggy gebruiken,…”
MATHILDE

60 – 65 JAAR
DE HANDICAP ERKENNEN
Een visuele handicap manifesteert zich vaak op latere leeftijd omdat veel oogaandoeningen leeftijdsgebonden zijn. Door de vergrijzing zien we dus een groeiend aantal blinde en slechtziende personen. De aanvaarding van deze verworven handicap en de impact op het dagelijks leven verwerken is geen eenvoudig proces. De Brailleliga hamert op het belang van het laten erkennen van je handicap voor de leeftijd
van 65 jaar. Dit is namelijk de leeftijdslimiet voor een wettelijke erkenning van de handicap om recht te hebben op ondersteuning op maat en de terugbetaling van hulpmiddelen. Hoewel de stap tot het laten erkennen van je handicap vaak heel groot en confronterend kan zijn, is deze stap heel belangrijk voor het verdere leven van de persoon met een visuele handicap. Ook hier biedt Brailleliga ondersteuning bij het hele proces.

“Enkele dagen nadat ik blind werd door een operatie, kwam er een therapeut van de Brailleliga naar het ziekenhuis. Zij gaf me heel veel informatie. Nadien heeft de Sociale dienst alles in orde gebracht om mijn handicap te laten erkennen.”
LUC

70 – PLUSSERS
EEN SOCIAAL LEVEN BEHOUDEN
De Brailleliga biedt een waaier aan aangepaste activiteiten. Twee keer per maand bieden de BrailleClubs blinde en slechtziende personen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in een gemoedelijke sfeer. Er vinden verschillende activiteiten plaats: handwerk zoals breien en haken, aangepaste gezelschapsspelletjes, themagerichte crea-activiteiten, enz. Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten en uitstappen op maat zoals operavoorstellingen met audiodescriptie, zaalshows,… We organiseren ook elk jaar een meerdaagse reis. Voor veel blinde en slechtziende ouderen zijn deze activiteiten soms een van de weinige contacten met de buitenwereld. 

“Ik heb al veel vrienden gemaakt
tijdens de activiteiten van de Brailleliga. Ik voel me altijd enorm op mijn
gemak in de BrailleClub.”
JOSIANE

De Brailleliga in een oogopslag.

OPRICHTING 
1920

DOEL 
De zelfstandigheid, integratie en persoonlijke ontwikkeling van blinde en slechtziende mensen bevorderen, in elke fase van hun leven.

AANTAL PERSONEN DIE IN 2017
HULP KREGEN 
15.073.
DIENSTEN 
Sociale opvolging, het aanleren van technieken die de zelfstandigheid bevorderen (verplaatsingstechnieken, omgaan met een
blindengeleidehond, brailleschrift, koken,…), informatie en advies bij aankoop van aangepast materiaal, pedagogische begeleiding, professionele integratie, aangepaste bibliotheek en spelotheek, vrijetijdsactiviteiten,…

AANWEZIGHEID 
De vereniging is aanwezig in het hele land met de hoofdzetel in Brussel en regiohuizen in Antwerpen, Geel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Ath, Charleroi, Jambes, Libramont en Luik.

PERSONEEL 
131 medewerkers en 613 vrijwilligers.

FINANCIËLE MIDDELEN (2017) 
Schenkingen en legaten (70,7%), tombola (3,5%), subsidies 16,8%) netto-opbrengsten uit activiteiten (9%).

Je kan een bedrag naar keuze storten op het
rekeningnummer van de Brailleliga.
Fiscaal attest voor een gift vanaf 40 euro.

IBAN BE11 0000 0000 4848 / BIC BPOTBEB1
ALVAST BEDANKT VOOR JOUW STEUN!

Engelandstraat 57 – 1060 Brussel
02 533 32 11 – info@braille.be
weekbrailleliga.be
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