
Persbericht 

 
 

 

Blinde en slechtziende kinderen laten zich inspireren door het 

verleden 

Donderdag 25/04/2019 - van 13.30 uur tot 15 uur  

Het Domein Bokrijk - Bokrijklaan 1 - 3600 Genk 

 
Op donderdag 25 april 2019 neemt de Brailleliga 23 leerlingen met een visuele 
handicap uit scholen van het buitengewoon onderwijs uit gans België mee naar 
Bokrijk om zich te laten onderdompelen in het verleden. Tijdens de BrailleDay 
leren de kinderen brood bakken in een echte houtoven en ontdekken ze hoe men 
vroeger leefde aan de hand van een aangepast programma. 
 
Tijdens de jaarlijkse BrailleDay ontdekken de kinderen (6-12 jaar) dit jaar hoe de mensen 
vroeger leefden, woonden en werkten op het Vlaamse platteland. In de voormiddag 
volgen ze een aangepaste gegidste rondleiding in het domein en maken ze als het ware 
een reis door de tijd.  
 
Na de lunch is het hoog tijd om de handen uit de mouwen te steken. Vroeger bakten 
plattelandsvrouwen wekelijks het brood in het bakhuis, en aangezien je eigen brood 
bakken weer helemaal hip is, leren de kinderen alle kneepjes van het vak. De kinderen 
ervaren tijdens deze workshop hoe graan tot meel gemalen wordt en hoe je daar deeg 
van maakt. De deelnemers stropen de mouwen op en kneden zelf hun eigen broodje 
volgens de technieken van weleer. Het brood wordt nadien gebakken in een echte 
houtoven waardoor het hele domein zal baden in de geur van vers gebakken brood. 
 
Voor de kinderen is het iedere jaar een hoogtepunt om naar de BrailleDay te kunnen 
komen en te kunnen genieten van activiteiten op maat tijdens dewelke hun andere 
zintuigen volop geprikkeld worden. 
 

 
Praktische info: 
Rondleiding: 10.30 – 12.30 uur 
Middagpauze: 12.30 – 13.30 uur 
Workshop brood bakken: 13.30 – 15 uur (alleen deze activiteit is toegankelijk voor 
de pers) 
 
Gelieve jouw komst op voorhand aan te kondigen bij Charlotte Santens via 
charlotte.santens@braille.be of 0498 69 73 98. 
 

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  

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. 
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