
Persbericht  
 
 

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. 

 
 

HoruSport : sportieve ontdekkingsdag voor personen met 

een visuele handicap 

 Woensdag 24/04/2019 - van 9 uur tot 17 uur 

Koning Boudewijnstadion – Marathonlaan 1 – 1020 Brussel 

 
Op woensdag 24 april 2019 wordt voor de eerste keer HoruSport georganiseerd, een 
sportieve ontdekkingsdag voor personen met een visuele handicap. In en rond het 
Koning Boudewijnstadion hebben de deelnemers de mogelijkheid om paralympische 
sporten aangepast aan blinde en slechtziende personen te testen, onder de 
begeleiding van gespecialiseerde sportcoaches.  
 
Het doel van deze dag is personen met een visuele handicap te laten proeven van vijf 
paralympische disciplines: 

• Judo 

• Goalbal 

• Blindenvoetbal of 5-a-side voetbal 

• Atletiek 

• Tandem 
 
Eléonor Sana, bronzen medaillewinnares op de Paralympische Winterspelen in 2018 in de 
discipline G-Skiën en meerdere leden van het nationale goalbal team zullen aanwezig zijn. 
Deze laatste hebben hun selectie voor de Paralympische Spelen in 2020 in Tokyo al beet.  
 
Momenteel zijn er al ongeveer 100 personen (waarvan 15 NL) ingeschreven. Om 11 uur 
wordt er een persmoment georganiseerd. Dan is het mogelijk om de deelnemers te 
ontmoeten en alle activiteiten te ontdekken. De aanwezigen kunnen aan de infostand ook 
alle informatie over de verschillende clubs in Brussel en omstreken terugvinden. 
 
HoruSport wordt georganiseerd door Ligue Handisport Francophone en HORUS (centrum 
voor functionele revalidatie dat tot stand kwam dankzij de samenwerking met het UVC 
Brugmann, het UKZKF en de Brailleliga), met medewerking van Parantee, Psylos en de 
VGC. 
 

 
Praktische info: 

• Volwassenen (+18 jaar): van 9 uur tot 12.30 uur. 

• Kinderen en jongeren (6-17 jaar): van 13.30 uur tot 17 uur.  

• Persmoment: 11 uur.  
  
Gelieve je komst om voorhand aan te kondigen bij Charlotte Santens. 
 

Blijf op de hoogte via: 
Website: www.braille.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  
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