PERSBERICHT

Week van de Brailleliga 2019
De Brailleliga aan je zijde voor het leven.
Van maandag 18 maart tot en met zondag 31 maart 2019

“De Brailleliga heeft mij een enorme boost gegeven op psychologisch en professioneel vlak.
Wat ik echt zou willen, is dat er een beter begrip komt van de visuele handicap door het
grote publiek.” - Mathilde
Op 18 maart lanceert de Brailleliga haar jaarlijkse campagne ‘Week van de Brailleliga’. Dit
jaar is het thema: “De Brailleliga begeleidt gratis blinde en slechtziende personen, hun
leven lang.” De campagne focust op vier sleutelmomenten in het leven van een blinde of
slechtziende persoon waarop begeleiding op maat van cruciaal belang is.
“Ik ben nu veel meer autonoom dan voor ik naar de Brailleliga kwam. Mijn omgeving is vaak
verbaasd over wat ik allemaal kan verwezenlijken, en daar ben ik best fier op.” – Monique
Een eerste sleutelmoment is de leeftijd 10-12 jaar. Een kind gaat op dat moment naar school
en zet ook de eerste stappen naar zelfstandigheid in het dagelijks leven. Het volgende
moment is 25-30 jaar. Rond deze leeftijd verlaten velen het ouderlijke nest, definiëren ze hun
professionele project en leren ze hun administratie zelfstandig te beheren. Een derde leeftijd
waarop de Brailleliga de aandacht wilt vestigen is 60-65 jaar. 65 jaar is de laatste leeftijd
waarop iemand zijn visuele handicap officieel kan laten erkennen. Het laatste sleutelmoment
is 70-plus, voor deze categorie biedt de Brailleliga een grote waaier vrijetijdsactiviteiten.
“Ik ga elke keer dat er Club is omdat ik me er goed voel en alles graag doe. De Brailleliga
biedt me veel steun en ik probeer geen enkele activiteit te missen.” – Josiane
Vier getuigen, één uit iedere leeftijdscategorie, vertellen in een korte video hun verhaal. Ze
hebben het over de moeilijkheden die ze als blinde of slechtziende persoon iedere dag
trotseren en hoe ze deze overwinnen. Op de tweede pagina vind je alle informatie over deze
personen.
Voor meer informatie surf naar weekbrailleliga.be

Blijf op de hoogte via:
Website: www.braille.be en weekbrailleliga.be
Facebook: https://www.facebook.com/brailleliga
Twitter: https://twitter.com/brailleliga
Linkedin: https://nl.linkedin.com/company/gob-brailleliga

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.

Wie zijn de getuigen uit de videocapsules?

Walid is een tiener zoals de anderen. Hij houdt niet echt van school en speelt liever thuis
videogames. Hij is zeer nieuwsgierig en sport graag. Hij neemt altijd deel aan de sportstages
van de Brailleliga.
Mathilde is 27 jaar en zwaar slechtziend. Ze woont samen met haar zoontje van 6 jaar in
Namen. De Brailleliga hielp haar de komst van haar zoontje voor te bereiden. Nadien volgde
ze ook een opleiding. Nu zit ze in het eerste jaar Public Relations aan de hogeschool. Ze
deelt graag haar dagelijkse realiteit met het grote publiek voor een beter begrip van de
visuele handicap. Je kan haar volgen tijdens een van haar lessen op de hogeschool.
Luc is 57 jaar en werd enkele jaren geleden blind na een complicatie tijdens een operatie.
De Brailleliga hielp hem bij de erkenning van zijn handicap en begeleidde hem tijdens zijn
visuele revalidatie. Zelf is hij actief bezig om de omgeving te sensibiliseren over de visuele
handicap. Hij zal zijn verhaal brengen tijdens een sensibiliseringssessie in Poperinge.
Josiane is 70 jaar en lijdt aan macula degeneratie. Ze is een zeer actieve oudere dame die
enorm geniet van haar vrijetijd. Ze is een actief lid van de BrailleClub in Oostende. Tijdens
deze club doen de leden allerlei activiteiten. Momenteel is Josiane een paaskonijntje aan het
breien.

