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De aanpak van de Brailleliga steunt op haar wens om personen met een visuele handicap
te ondersteunen en te begeleiden op de weg naar optimale zelfstandigheid, opdat zij hun
eigen keuzes kunnen maken. Deze benadering sluit aan bij de principes van het VNVerdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
De Brailleliga is een neutrale vereniging die democratische waarden hoog in het vaandel
draagt. Zij staat ten dienste van alle blinde en slechtziende personen. Actief in alle streken
van het land, biedt de Brailleliga een gratis dienstverlening aan die alle aspecten en stadia
van het leven dekt: sociale dienstverlening, begeleiding en aanleren van vaardigheden die
tot zelfstandigheid leiden, beroepsopleiding en tewerkstelling, culturele activiteiten en
vrijetijdsbesteding, enz.
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1 INLEIDING.
Sinds verschillende jaren al, blijft het aantal blinde en slechtziende personen die door de
Brailleliga worden geholpen groeien. 2018 bevestigt deze trend: wij hebben niet minder dan
1009 nieuwe leden verwelkomd!
Het thema van de grote jaarlijkse sensibiliseringscampagne was het sociaal leven: hoe behoud
je of bouw je nieuwe relaties op wanneer je geconfronteerd wordt met een visuele handicap. Dit
thema vormt de kern van de acties van de Brailleliga. De campagne haalde onder meer de
kwestie van sociale media aan. Eén van de zovele manieren om contact te houden of op te
bouwen. Om onze leden optimaal te leren omgaan met deze tools, werden er informatiesessies
en initiaties georganiseerd, alsook lessen over tablet- en smartphonegebruik.
Werk is een essentiële factor om sociaal erkend te worden. De Brailleliga biedt een hele waaier
aan diensten om personen met een visuele handicap te begeleiden bij hun professioneel
project. Om een beter zicht te krijgen op de reële behoeften en situatie op dit gebied, werd er in
augustus 2018 een enquête afgenomen. Deze bracht voornamelijk de problemen aan het licht
die personen met een visuele handicap afremmen in hun (zoektocht naar) werk (vooroordelen,
mobiliteit, niet-aangepaste werkomgeving, …), maar ook de nood aan gespecialiseerde
tewerkstellingsdiensten voor personen met een visuele handicap.
In 2018 werden er ook twee nieuwe ruimten geopend op onze hoofdzetel in Brussel: de
SnoezelBraille, gewijd aan snoezelen en psychomotoriek, en de BrailleMedia, een bioscoop die
films vertoont in audiodescriptie. Dit zijn nieuwe diensten waar reeds veel geïnteresseerden
voor zijn.
2018 was een jaar met verkiezingen op lokaal niveau en dus zeer dicht bij de burgers. De
Brailleliga maakte van deze gelegenheid gebruik om de nieuwe colleges van burgemeester en
schepenen te herinneren aan haar memorandum « 7 stappen naar meer inclusie ». Deze bevat
aanbevelingen om bij hun politieke besluitvorming beter rekening te houden met de specifieke
noden van blinde en slechtziende personen. Nog steeds op vlak van de verdediging van de
rechten en belangen van personen met een visuele handicap op politiek vlak, was ons doel in
2018 om onze aanwezigheid te versterken binnen de adviesinstanties. Enerzijds in Vlaanderen
door mee te werken aan de opstart van een Vlaamse adviesraad en anderzijds in Brussel in het
kader van de nieuwe ION Iriscare.
De Stichting voor de blinden zet haar steun voort aan het onderzoek via het Fonds voor Research
in Oftalmologie (FRO). In 2018, naar aanleiding van de reorganisatie van de hulp van het FRO,
werden fondsen verzameld om vanaf 2019 niet alleen projecten van fundamenteel onderzoek te
steunen, maar ook projecten voor klinische studies.
Al deze verwezenlijkingen zouden niet mogelijk geweest zijn zonder de inspanningen van een
gemotiveerd team van medewerkers en vrijwilligers en de steun van onze vele schenkers en
sponsors, alsook de subsidies van de overheidsinstanties. Wij bedanken hen van harte!

Michel Magis
Directeur

Michel Berlo
Voorzitter

Brailleliga – Activiteitenverslag 2018 – pagina 3 / 32

2 GEHOLPEN PERSONEN IN 2018.
In 2018 werden 15.536 personen met een visuele handicap door de Brailleliga geholpen om
hun zelfstandigheid te ontwikkelen of te behouden. Hiertoe konden zij gratis een beroep
doen op de hulp van maatschappelijk assistenten, ergotherapeuten, lesgevers, jobcoaches,
bibliothecarissen, enz.
Deze dienstverlening zou niet mogelijk zijn zonder de kostbare steun van de 134
medewerkers, de 597 vrijwilligers en de talrijke personen die de Brailleliga financieel
steunen.
Indeling van geholpen personen per leeftijdscategorie in 2018.

< 25 jaar : 6,4% (995 personen)
25-64 jaar : 39,2% (6088 personen)
65 jaar en + : 54,4% (8453 personen)

Meer dan de helft van onze leden (8453 personen) is ouder dan 65 jaar, 5277 onder hen
zijn ouder dan 80 jaar (zijnde 62,4% van deze groep). Deze cijfers reflecteren de
prevalentieschattingen van de visuele handicaps in de industrielanden, waar het merendeel
te wijten is aan leeftijdsgebonden aandoeningen.
Op welke diensten kunnen personen met een visuele handicap een beroep doen? Hoe
wordt het grote publiek geïnformeerd en gesensibiliseerd? Hoe worden onze gratis
aangeboden diensten gefinancierd? Deze punten worden op de volgende pagina's uitvoerig
besproken.
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2.1 Een andere kijk op het dagelijks leven.
Te kampen krijgen met blind- of ernstige slechtziendheid haalt het dagelijks leven overhoop:
de persoon verliest aanknopingspunten, ondervindt moeilijkheden bij het aankleden, koken,
zich verplaatsen, enz. De Brailleliga begeleidt personen met een visuele handicap gratis bij
het (terug)vinden van hun zelfstandigheid gedurende heel hun leven.
In eerste instantie verleent de Brailleliga de nodige info en adviezen aan de persoon met
een visuele handicap en gaat ze samen met hem of haar na of ondersteuning kan
verkregen worden vanuit regionale, gemeenschaps- of federale instanties. De mogelijke
verkrijgbare sociale en fiscale voordelen worden bekeken. De Brailleliga helpt de persoon
ook om de noodzakelijke stappen te ondernemen bij een agentschap voor hulp aan
personen met een handicap. Een overzicht van de situatie wordt samen met de persoon
opgesteld en men oriënteert de persoon naar andere interne of externe diensten in functie
van zijn of haar behoeften.
Personen met een visuele handicap maken zich vaak zorgen over hun levenssituatie, hun
toekomst. Een team van deskundigen staat klaar om te bekijken hoe zijn maatschappelijke,
schoolse of professionele integratie kan worden bevorderd, op basis van zijn wensen.
Zelfstandig zijn.
Zich aankleden, koken, de baby verzorgen, braille leren, zich kunnen verplaatsen met een
witte stok en/of een blindengeleidehond, hulpmiddelen kiezen en gebruiken, computerles
volgen, ... Het zijn vormingen en begeleidingen waarvoor slechtziende of blinde personen
bij onze begeleidingstherapeuten terechtkunnen.
Men kan denken dat blinde en slechtziende personen worden uitgesloten van het gebruik
van smartphones en tablets. Dat is niet het geval. Dankzij vele toegankelijkheidsmogelijkheden van deze toestellen, al dan niet standaard geleverd, dragen deze bij aan een
grotere zelfstandigheid voor blinde en slechtziende personen. Daarom organiseert de
Brailleliga in heel België vormingen voor het gebruik van deze nieuwe technologische tools.
Om met haar expertise meer blinde en slechtziende personen te kunnen bereiken, beheert
de Brailleliga, in samenwerking met het UVC Brugmann en het Universitair
Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, het tweetalig revalidatiecentrum HORUS. HORUS is het
enige door het RIZIV erkende revalidatiecentrum gespecialiseerd in gezichtsproblemen in
Brussel. Onze organisatie heeft ook samenwerkingen met andere ziekenhuizen ontwikkeld,
meer bepaald met het revalidatiecentrum van het UZ Leuven en het UZ Gent.
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Foto: Elk jaar worden er duizenden blinde of slechtziende personen geholpen door de Brailleliga.

HORUS.
Om de motorische, cognitieve, sociale, affectieve en functionele ontwikkeling te verbeteren,
is het soms nodig dat de persoon met een visuele handicap een revalidatieprogramma
volgt. Ongeacht de oorzaak of de aard van de problemen gelinkt aan de visuele handicap,
heeft de opvolging in het Revalidatiecentrum HORUS tot doel de persoon zo zelfstandig
mogelijk te maken. De persoon met een visuele handicap heeft in het Revalidatiecentrum
HORUS een multidisciplinair team tot zijn beschikking: revalidatie-oogartsen, orthoptisten,
therapeuten gespecialiseerd in mobiliteit en hulp in het dagelijks leven, een psycholoog,
een kinesitherapeute, een specialiste in psychomotorische revalidatie en maatschappelijk
assistenten. 2018 is het eerste jaar waarin HORUS met een volwaardig team heeft kunnen
samenwerken, waardoor een groter aantal personen opgevolgd kon worden.
Het aantal mensen dat plotseling het zicht is verloren of net kennis heeft genomen van de
diagnose neemt toe. Een multidisciplinaire aanpak is voor hen een meerwaarde in deze
situatie.
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Hulpmiddelen.
Sprekende horloges, wekkers of bloeddrukmeters, kleurendetectoren, telefoons met grote
toetsen, agenda's in grootletterdruk, aangepast keukengerei, een witte stok of een Daisyspeler, heel wat hulpmiddelen zijn onmisbaar in het dagelijks leven van blinde of
slechtziende personen. In de winkel van de Brailleliga, de BrailleShop, kunnen blinde en
slechtziende personen een selectie van meer dan 520 nuttige artikelen aankopen die hun
leven vergemakkelijken.
Bij de Brailleliga informeren we personen met een visuele handicap ook over mogelijke
aanpassingen die hen kunnen helpen zelfstandiger te zijn in hun privé- of schoolleven. In
onze demozaal kan het aangepast materiaal na afspraak getest worden en kan er advies
gevraagd worden of tijdens de demonstratiedagen in één van de regiohuizen. Achteraf
kunnen deze hulpmiddelen bij een hulpmiddelenleverancier naar keuze aangekocht
worden. Ten slotte helpen wij personen ook bij de stappen voor – indien mogelijk – het
bekomen van een financiële tussenkomst van overheidsinstanties bij de aankoop van dit
materiaal.
Van 18 tot en met 20 oktober 2018 vond BrailleTech plaats in onze hoofdzetel in Brussel.
Deze jaarlijkse hulpmiddelenbeurs brengt alle verdelers van aangepast materiaal voor
blinde en slechtziende personen samen. Zo biedt BrailleTech de kans om alle beschikbare
hulpmiddelen te vergelijken, te testen en objectief en professioneel advies in te winnen bij
onze medewerkers. Deze hulpmiddelen evolueren voortdurend en jaarlijks komen er steeds
meer nieuwigheden op de markt. Tijdens de editie 2018, konden de bezoekers onder
andere de nieuwste aangepaste en eenvoudig te gebruiken GSM MiniVision testen, alsook
de elektronische bril IrisVision en OrCam MyEye 2.0 een hulpmiddel dat op een bril
geplaatst kan worden.
Personen met een visuele handicap kregen de gelegenheid om deel te nemen aan de
workshops: ‘Ouder-kind’, ‘Hulpmiddelen die je dagelijks leven vereenvoudigen’, ‘Hoe
VoiceOver gebruiken’, ‘De beste applicaties voor iPhone’, ‘Tips en tricks voor KNFB Reader
en Prizmo Go1’, ‘SIRI2: basis spraakcommando’s’ en ‘Ken je onze Dienst vrijetijd?’.
Nieuwe ruimten.
Ter gelegenheid van de BrailleTech werden er ook twee nieuwe ruimten geopend. De
SnoezelBraille laat mensen toe zich te ontspannen en te werken aan het beheersen en
verplaatsen van hun lichaam in een veilige en ontspannen omgeving. De BrailleMedia vertoont
dan weer films in audiodescriptie. Deze lokalen konden worden ingericht dankzij de financiële
steun van Candriam en de Stichting Lippens.

1

De applicaties KNFB Reader en Prizmo Go kunnen verschillende soorten documenten lezen (notities, rapporten en alle
andere soorten klassieke afgedrukte documenten). Ze lezen ook veel gedrukte documenten die door professionals zijn
gemaakt, ongeacht het formaat, de kleur en de stijl van de tekst (boeken, tijdschriften, menu's, enz.).
2
Siri, intelligente spraakassistent beschikbaar op apparaten van Apple.
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Foto : De BrailleTech, onze grote jaarlijkse beurs voor technische hulpmiddelen.

Enkele cijfers:

3

•

In 2018 deden 1009 personen voor de eerste maal een beroep op onze
diensten.

•

4052 persoonlijke gesprekken vonden plaats met de maatschappelijk
assistenten.

•

1003 personen werden ondersteund in de ontwikkeling van hun
zelfstandigheid en 390 personen kregen advies bij de aankoop van een
technisch hulpmiddel.

•

In het revalidatiecentrum HORUS werd gezorgd voor de revalidatie van 172
personen met een visuele handicap.

•

1543 personen bezochten BrailleTech.

•

In de BrailleShop, werden 144 Daisy-spelers aangeboden, vaak met de
financiële steun van de Brailleliga en het Fonds Chantal de Decker3.

Zie ‘G. Opgedragen fondsen’, p. 31.
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2.2 Een andere kijk op studie en werk.
Blinde en slechtziende personen stellen zich vaak vragen over hun professionele toekomst.
Wat zijn mijn opleidingsmogelijkheden? Waar kan ik aan de slag? Hoe vind ik een job die bij
me past? De Brailleliga helpt hen om op deze vragen een antwoord te vinden. Via
cognitieve testen, specifieke screeningstechnieken en gesprekken om de motivatie en
persoonlijke wensen te achterhalen, kunnen de blinde of slechtziende personen zelf de voor
hen mogelijke pistes ontdekken. Met de hulp en de inzet van het ervaren team van de
Brailleliga kunnen de personen zo hun toekomst uitstippelen.
Naar school gaan en studeren zijn essentiële stappen om deze toekomst uit te bouwen.
Een geslaagde opleiding kan de maatschappelijke integratie en de persoonlijke
ontwikkeling bevorderen. Maar studeren en deze studies afwerken, vergen zware
inspanningen van blinde en slechtziende studenten. Ook de kostprijs van de specifieke
hulpmiddelen valt niet te onderschatten. De Brailleliga zet zich daarom in om hen een
financieel duwtje in de rug te geven. Dankzij de steun van gulle schenkers en het Fonds
Ouvry4 ontvingen 188 leerlingen en studenten met een visuele handicap een studiebeurs
voor het academiejaar 2017-2018.
De Brailleliga onderhield in 2018 contact met diverse scholen voor buitengewoon onderwijs
zoals het IRSA en het Instituut Alexandre Herlin. Dit met de bedoeling de verschillende
diensten van de Brailleliga voor te stellen die de leerlingen, die het secundair hebben
beëindigd, tijdens hun studies, hun zoektocht naar werk of in het dagelijkse leven kunnen
helpen. Daarenboven waren er ook samenwerkingen met andere externe contacten zoals
universiteiten, hogescholen, scholen voor volwassenonderwijs, diensten voor personen met
een handicap, werkgeversverenigingen, enz. In dit kader werden 84 personen opgevolgd.
In het Brussels gewest werkte de Brailleliga verder mee aan het project ‘Appui à la
formation professionnelle’ (ondersteuning bij de beroepsopleiding). Dit initiatief van
Bruxelles-Formation en het agentschap ‘Personne Handicapée Autonomie Recherchée’
(PHARE) heeft als doel de socio-professionele integratie van personen met specifieke
opleidingsbehoeftes te vereenvoudigen. Het succes van het project nam toe. In 2018
werden 20 mensen gevolgd door de Service d’encadrement pédagogique van de Brailleliga.
De Brailleliga nam ook deel aan het project Handistreaming5 2020 dat als doel heeft het
aantal personen met een handicap dat een vorming volgt te verdubbelen.
Veel leerlingen met een visuele handicap die niet gekozen hebben voor het buitengewoon
onderwijs, studeren vandaag in het gewoon onderwijs. Met de steun en de omkadering van
de begeleiders van de Brailleliga kunnen zij op dezelfde manier evolueren als hun
klasgenoten. De Brailleliga heeft meegewerkt aan test-en-adviesschoolsyteem (TAS). TAS
is een Nederlandstalige adviserende dienstverlening gericht op schoolgaande leerlingen in
verband met het gebruik van een schoolsysteem (bordcamera in de klas).
Een groeiend aantal blinde en slechtziende personen die willen studeren, werk willen
zoeken of hun job willen behouden, doen een beroep op onze diensten in hun zoektocht
naar aangepaste hulpmiddelen. Na een analyse van de werkomgeving wordt de werkpost
op een adequate manier aangepast met vergrotingssoftware, een beeldschermloep,
spraaksynthese, een brailleleesregel, een notitietoestel, enz. Ook de kantoorinrichting en
4
5

Zie ‘G. Opgedragen fondsen’, p. 31.
In alle beleidsdomeinen een dimensie ‘handicap’ integreren.
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lichtinval wordt geanalyseerd en indien nodig geoptimaliseerd. De specialisten van de
Brailleliga geven naast bovenstaande dienstverlening ook gepersonaliseerde informatie
over het gebruik van hulpmiddelen voor persoonlijke doeleinden. Studenten die dit wensen
kunnen ook een beroep doen op een pedagogische omkadering. Ten slotte, met dank aan
de Omzettingsdienst, kunnen syllabi en andere documenten omgezet worden in braille, in
grootletterdruk en in geluids- of digitale versie.
Bij de Brailleliga vinden blinde en slechtziende personen alle informatie die ze nodig
hebben om van start te kunnen gaan op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd kunnen ze
gespecialiseerde beroepsopleidingen volgen aangepast aan hun handicap: braille, Frans,
Nederlands, Engels, bureautica, onthaal- en communicatietechnieken, sociale wetgeving,
sollicitatietechnieken, het gebruik van tablets en smartphones, enz. Bijzondere aandacht
gaat uit naar ieders specifieke individuele noden, de kennis en het gebruik van
hulpmiddelen, de activering op de arbeidsmarkt, de bijscholingen, de stages en de
opleidingen op de werkvloer. De best vertegenwoordigde leeftijdscategorie van de
personen die begeleid werden in 2018, is die van de 25- tot 44-jarigen.

Foto: De Brailleliga begeleidt blinde en slechtziende personen op hun parcours op weg naar werk.

De jobcoaches staan de personen met een visuele handicap bij om hun professionele
(her)integratie te vergemakkelijken of om hun baan te behouden. Ze helpen hen ook bij de
voorbereiding van sollicitatiegesprekken. Tevens kunnen ze de werkpost en het materiaal
aanpassen in functie van de uitgeoefende baan. Naast werkzoekenden begeleiden bij de
zoektocht naar werk, hebben de jobcoaches ook contacten met de werkgevers. Zij worden
geïnformeerd over de professionele competenties van kandidaten met een handicap, de
mogelijke technische aanpassingen, de tussenkomsten door de overheid in de loonkosten,
enz. De werkgevers kunnen eveneens gebruikmaken van een administratieve
ondersteuning. Voor de collega’s van de persoon met een visuele handicap kunnen
sensibiliseringssessies georganiseerd worden, zodat zij beter begrijpen wat de impact is
van de visuele handicap op het dagelijkse leven.
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In 2018, hebben de jobcoaches 294 personen begeleid. In vergelijking met voorgaande
jaren merken we een lichte daling.
Voor de Nederlandstalige diensten voor tewerkstelling – het Expertisecentrum Visus &
Werk en de GOB – was 2018 een scharnierjaar. Ze hebben hun inspanningen om te
beantwoorden aan de doelstellingen van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB) verdergezet. VDAB veranderde zijn visie en aanpak en dus ook
de opdracht van de partners. Men spreekt spijtig genoeg niet meer van doelgroepen. De
GOB bleef volharden in haar keuze om een apart GOB te blijven voor blinde en
slechtziende personen en toch trachten de hoge objectieven te behalen. Ook voor het
Expertisecentrum Visus & Werk betekende deze andere aanpak grote veranderingen. Zo
kantelt de Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst (GA) nu in de GOB. Dit bracht een
reorganisatie van de teams en de werking met zich mee. Het aantal personen dat
rechtstreeks beroep doet op de GOB, dus zonder te zijn doorverwezen via bemiddeling,
blijft even hoog tegenover 2017, wat bevestigt dat deze dienst gekend – erkend – is bij zijn
Nederlandstalige doelgroep.
De Franstalige dienst voor tewerkstelling – Service d’insertion professionnelle (SIP) – en de
Nederlandstalige dienst voor tewerkstelling GOB hebben deelgenomen aan DUOday, een
werkbelevingsdag voor mensen met extra ondersteuningsnood. Gino, een van de cursisten,
kreeg de kans om staatssecretaris Bianca Debaets een dag te volgen in het kader van
DUOday. De SIP nam ook nog deel aan Comités d’accompagnement (COMAC) van Actiris
en Forum en Jobday Handicap georganiseerd door Bataclan en stadhuis Brussel. Deze
diensten hebben actief meegewerkt aan de campagne rond werk georganiseerd door de
Brailleliga in november 2018. Dit zijn allemaal goede gelegenheden om ondernemingen te
ontmoeten en zich meer kenbaar te maken met het oog op de toekomstige tewerkstelling
van personen met een visuele handicap.
In welke sector hebben personen met een visuele handicap in 2018 een baan
gevonden of behouden?

Zelfstandigen
6%

Europese
Instellingen
2%

Openbare sector
22%
Onderwijs,
ziekenhuizen
19%

Privésector
Privésector
50%

Maatwerkbedrijf
Onderwijs, ziekenhuizen
Openbare sector

Maatwerkbedrijf
1%

Zelfstandigen
Europese Instellingen

In tegenstelling tot sommige opvattingen is het interessant om op te merken dat 50% van
de mensen met een handicap een baan in de privé-sector hebben gevonden of behouden.
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Enkele cijfers:
•

84 studenten werden gevolgd tijdens hun studies.

•

294 personen werden door de Brailleliga begeleid bij het zoeken naar of het
behouden van werk.

•

66,2% van de personen die hun begeleiding hebben voltooid, kenden een
succesvolle beroepsintegratie.

•

188 studiebeurzen werden toegekend.

2.3 Een andere kijk op vrijetijdsbesteding.
Genieten van een concert, deelnemen aan leuke en creatieve activiteiten of een museum
bezoeken zijn slechts enkele voorbeelden van activiteiten die ervoor zorgen dat blinde en
slechtziende personen niet geïsoleerd raken. De bijeenkomsten van de BrailleClubs, de
uitstappen en vrijetijdsactiviteiten krikken het zelfvertrouwen op, openen een venster op de
wereld en ontwikkelen de burgerparticipatie. Door hun creativiteit en talenten de vrije loop te
laten in een sfeer die de opbouw van sociale contacten en de mogelijkheid tot uitwisseling
van ervaringen bevordert, worden personen met een visuele handicap extra gestimuleerd.
We merken dat de deelnemers voor elke activiteit zich jaar na jaar diversifiëren. Onze
vrijwilligers blijven ons ook zeer trouw en verrijken door hun aanwezigheid en ervaring de
workshops of activiteiten in de regio's.
In 2018 werden er 693 culturele- en vrijetijdsactiviteiten georganiseerd. Zo bezochten onze
leden meerdere steden waaronder Kortrijk, Gent en Hasselt, dierenpark Pairi Daiza, in de
sporen van Magritte in het centrum van Brussel, de basiliek van Koekelberg, de grootste
saffraankwekerij van België in hartje Haspengouw, de tuinen van Annevoie met een mooie
boottocht op de Maas, de kerstmarkt in Brugge, de abdij van Maredsous, de Scladina-grot
in Andenne, de Sint-Pauluskerk in Antwerpen, Crèmerie François in Sint-Niklaas, en dat is
niet alles! Onze leden konden ook genieten van een mooi verblijf in het Groothertogdom
Luxemburg en deelnemen aan tal van activiteiten zoals concerten, conferenties,
wandelingen, workshops (culinair, welzijn, make-up, schilderen,…)
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Foto : De Brailleliga organiseert op regelmatige basis activiteiten voor haar blinde en slechtziende
leden zoals hier bijvoorbeeld een uitstap naar het Groothertogdom Luxemburg

Verschillende activiteiten werden specifiek voorzien voor adolescenten en kinderen met een
visuele handicap. Tijdens de BrailleDay hebben 114 kinderen tijdens een aangepast bezoek
Autoworld en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis ontdekt. Een echte reis
door de tijd met vervoersmiddelen als thema. Een heel aantal prachtige stukken konden
trouwens worden aangeraakt en onderzocht: koetsen, rijtuigen, sleeën, ...
In juli verbleven 16 blinde en slechtziende kinderen in Oostende. Tijdens deze
zelfstandigheidsstage leerden zij op een speelse manier hun zelfstandigheid vergroten, wat
zeer belangrijk is voor hun integratie in de maatschappij: hun bed opmaken, zich
aankleden, een boterham smeren,… In Brussel, aan zee of ook in de Ardennen, de
Brailleliga heeft ook verschillende vakantie- en meerdaagse kampen georganiseerd. Voor
de 6- tot 12-jarigen werd er drie keer een vakantiekamp georganiseerd: rond Halloween,
een artistiek kamp en een sportief kamp alsook twee verblijven van een week, het ene aan
zee en het andere op een boerderij. Voor de 12- tot 16-jarigen werden drie
wandeluitstappen georganiseerd en voor de 16- tot 25-jarigen werd een Sensatiedag
georganiseerd die hen deze keer naar het circuit van Spa-Francorchamps leidde voor een
rondje op de piste!
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Foto's: De Brailleliga biedt vakantiekampen aan in de natuur, aan de zee of op een boerderij.

De Spelotheek van de Brailleliga biedt blinde en slechtziende personen een andere
mogelijkheid van ontspanning aan. Jong en oud vinden er aangepaste spelletjes terug in
grootletterdruk, in braille of voorzien van speciaal aangebrachte markeringen. Spelen is
essentieel voor iedereen en bevordert de integratie. Via spelletjes verbeteren blinde en
slechtziende personen hun behendigheid, strategische vaardigheden en woordenschat.
Bovendien onderhouden ze zo sociale contacten. In 2018 heeft de Spelotheek haar
verzameling verder uitgebreid en beschikt ze vandaag over 457 aangepaste spellen.
Ook lezen is een goede manier om zich te ontplooien. Daartoe stelt onze Bibliotheek gratis
boeken in braille, grootletterdruk, in luister- of in reliëfvorm ter beschikking. Onze
Bibliotheek is de grootste aangepaste bibliotheek in Franstalig België, met een catalogus
van meer dan 30.302 boeken en 1253 actieve lezers, waarvan 9 honderdjarigen. Lezen
houdt je jong! In 2018 werden er 35.006 boeken (waarvan een kwart zijn gedownload)
ontleend, wat een gemiddelde is van 95 uitgeleende boeken per dag! Voor de
Nederlandstalige lezers werken we nauw samen met de Luisterpuntbibliotheek.
De Dienst voor omzetting breidt jaarlijks de catalogus van de Bibliotheek uit met een
honderdtal werken. Deze Dienst helpt ook mensen met een visuele handicap door op
verzoek boeken in audio, braille of grote letters om te zetten. In 2018 heeft de Dienst 1215
boeken omgezet naar audioformaat.
De Bibliotheek produceert ook haar eigen publicaties: twee luistertijdschriften (Des idées et des
livres en Tapage) en een nieuwsbrief. Er is ook een breed scala aan gevarieerde activiteiten,
aangepast aan alle leeftijden: literaire activiteiten, leesclubs, conversatietafels (Nederlands,
Engels en Frans als vreemde taal), digitale clubs en het Sinterklaasfeest. In het verlengde van
de ontwikkelingen in 2017, bleef de Bibliotheek verschillende “Malles à histoires”
(“Verhalenkoffers”) aanbieden om het lezen bij blinde en slechtziende kinderen te
promoten. Verkledingen en accessoires in functie van het thema van de koffer (dieren,
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prinsessen, piraten, avonturen, enz.), iPad, Daisy-speler, aangepaste boeken,… deze
koffers bevatten het nodige om ouders en kinderen onder te dompelen in het universum van
het boek en het lezen. Deze kunnen voor één maand gratis geleend worden bij de
Bibliotheek. Gezinnen die een koffer wensen te lenen kunnen genieten van speciale
ondersteuning door onze bibliothecarissen! Zij stellen alles in het werk om het kind en zijn
ouders met het materiaal te leren omgaan, rekening houdend met ieders ritme.
Ook een mooie nieuwigheid dit jaar, dankzij de steun van onze sponsors (Candriam en
Stichting Lippens) is de opening van de BrailleMedia. In deze prachtige multimediazaal
worden films vertoont in audiodescriptie. Omdat de bioscoop toegankelijk moet zijn voor
iedereen, worden onze leden één keer per maand uitgenodigd voor filmvoorstellingen in
audiodescriptie.
Door haar deelname aan de Foire du livre en het Project Eléonore heeft de Bibliotheek ook een
groot publiek gesensibiliseerd. Tijdens de Foire du livre waren heel wat bezoekers enthousiast
over het geluidsparcours, waar men verschillende geluidsextracten kon beluisteren. Het jonge
publiek werd gesensibiliseerd ten aanzien van het brailleschrift via activiteiten. Dankzij het Project
Eléonore (dat groepen jongeren de mogelijkheid biedt om werken in te lezen voor de Prijs
Farniente, een literaire prijs die door jongeren wordt uitgereikt) konden 135 jongeren achter de
schermen van de productie van Daisy-boeken ontdekken. Onder hen hebben er 38 hun steentje
bijgedragen tot de audiocatalogus.
De Foire du livre was ook de gelegenheid om nieuwe lezers aan te werven voor “Je lis pour toi”.
In 2016 lanceerde de Bibliotheek “Je lis pour toi”, een project dat de vrijwilligers uitnodigt om thuis
luisterboeken op te nemen. In 2018 werden op deze manier 381 boeken aan de catalogus
toegevoegd!
Enkele cijfers:
•

Enkele duizenden mensen namen deel aan de 693 georganiseerde socioculturele activiteiten.

•

De Spelotheek noteerde 238 uitgeleende aanpaste spellen.

•

De Bibliotheek heeft in het totaal 30.302 boeken, waarvan 5450 in braille,
4314 in grootletterdruk en 20.538 luisterboeken. Dit vertegenwoordigt een
verhoging van 1944 werken.

•

35.006 boeken werden in 2018 uitgeleend, waarvan 8718, een kwart,
gedownload uit onze online catalogus (bibliotheque.braille.be).

•

De Dienst voor omzetting produceerde voor de Bibliotheek 56 boeken in
braille (of 288 boekdelen) en 115 in digitale braille, 8 boeken in
grootletterdruk (of 18 boekdelen) en 1036 luisterboeken in Daisy-formaat.

•

Het Documentatiecentrum, voor iedereen toegankelijk (zowel voor ziende
personen als voor personen met een visuele handicap), groepeert 7390
documenten met betrekking tot het zicht en de visuele handicap.
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3 SENSIBILISERING EN VERTEGENWOORDIGING.
3.1 Informatie en sensibilisering.
De Witte Stok, het driemaandelijks tijdschrift van de Brailleliga, wordt verstuurd naar blinde
en slechtziende personen, alsook naar de schenkers en de professionele relaties van de
vereniging. Dit tijdschrift geeft hen een volledige informatie over de sociale en de wettelijke
actualiteit met betrekking tot de handicap, de bestaande hulpmiddelen en de initiatieven en
activiteiten van de Brailleliga.
Anderzijds zijn de website – www.braille.be – en de sociale media onontbeerlijk binnen de
communicatiekanalen van de Brailleliga. Actuele informatie en aankondigingen van
activiteiten worden regelmatig verspreid en kunnen op elk moment geraadpleegd worden.
Zoals wordt aangetoond door de bezoekersstatistieken van onze website, zijn er steeds
meer en meer bezoekers en kunnen blinde of slechtziende personen, dankzij de
aangepaste navigatietools, gemakkelijk de informatie terugvinden die ze zoeken. Elke
maand wordt een nieuwsbrief verzonden naar de personen die zich hierop via de website
hebben geabonneerd.
De sociale media laten toe een breed publiek te informeren en te sensibiliseren. De
Brailleliga is aanwezig op Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube (met meer dan honderd
filmpjes). De activiteiten van onze vereniging worden gevolgd door 9087 personen die op
deze sociale media actief zijn, een verhoging van 7,5% in één jaar.
Om het publiek te sensibiliseren over de visuele handicap, organiseert de Brailleliga geleide
bezoeken in de hoofdzetel en in het BrailleMuseum voor scholen, voor verenigingen en
voor andere geïnteresseerde groepen. In 2018 hebben 1852 bezoekers hieraan
deelgenomen. Door deze bezoeken leert het publiek de wereld van de visuele handicap
beter begrijpen en ontdekt het de grote diversiteit aan diensten die door onze vereniging
worden aangeboden. Daarenboven konden we via sensibiliseringssessies voor de naasten
van personen met een visuele handicap, alsook voor professionals die met hen in contact
komen 412 personen bereiken. Hun vele vragen weerspiegelen hun zorgen, belangen en
wil om een goede attitude aan te nemen ten opzichte van een persoon met visuele
handicap om zijn/haar integratie te optimaliseren.
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Foto: Het BrailleMuseum laat toe om de gereedschappen die doorheen de tijd door blinde en
slechtziende personen werden gebruikt, beter te begrijpen.

Voor het grote publiek en om haar diensten te promoten, heeft de Brailleliga deelgenomen
aan tal van evenementen, salons en beurzen in heel België. In Brussel bijvoorbeeld: de
Foire du Livre, de 20 km door Brussel, het Irisfeest, de Nationale feestdag, de Brussels
Museums Nocturnes, enz. In Wallonië: Autonomies à Namur, Ensemble avec les
Personnes Extraordinaires à Marcinelle, Foire de Libramont, Solidarlon, enz. In Vlaanderen:
Health & Care in Gent, Leuven Autovrij, Low Vision Beurs in Hasselt, enz.
Onze vereniging heeft ook deelgenomen aan Music For Life, de grote solidariteitsoperatie
van Studio Brussel.
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Foto: Het indrukwekkende team van de Brailleliga tijdens de 20km door Brussel!

In maart 2018 was het thema van de Week van de Brailleliga, de grote campagne die
jaarlijks door onze vereniging wordt georganiseerd: “De Brailleliga biedt elke dag gratis
hulp aan blinde en slechtziende personen om een sociaal leven te behouden”. Deze
campagne plaatste de diensten die onze slechtziende of blinde leden helpen om een
sociaal leven te behouden en hun isolement te doorbreken in de spotlights. Dit thema was
in rechte lijn met het thema van vorig jaar met betrekking tot de (her)verovering van de
autonomie.
Dankzij zijn/haar leerproces in het kader van de individuele begeleidingen, kan de blinde of
slechtziende persoon tegemoet komen aan een andere fundamentele menselijke behoefte:
sociale contacten ontwikkelen en onderhouden waardoor hij kan bestaan als individu.
Via radiospots, brochures, affiches, een sterke aanwezigheid op sociale media, benadrukte
de campagne het potentieel dat mensen met een visuele handicap hebben en die gewoon
willen zijn zoals eenieder, vrienden hebben, mensen ontmoeten en die erkend willen
worden om hun kwaliteiten en competenties. De campagne werd ondersteund door het
samen klaarmaken en eten van drie-gangenmaaltijden. Dit in aanwezigheid van de
bekende figuren Tom Audenaert en Gérald Watelet.
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Foto: De affiche die werd verspreid tijdens de Week van de Brailleliga 2018.

Eind november organiseerde de Brailleliga een sensibiliseringscampagne over de
tewerkstelling van blinde en slechtziende personen. Voor de basis van deze campagne
werd een grote enquête afgenomen bij haar leden tussen 17 en 55 jaar.
De Stichting voor de blinden, stichting van openbaar nut van de Brailleliga, heeft als één
van haar opdrachten het ondersteunen van oogheelkundige onderzoeksprojecten. Zij wordt
hierin bijgestaan door een Wetenschappelijk Comité. In dit comité zetelen professoren
oogheelkunde van de 9 universiteiten van het land, onder het voorzitterschap van Professor
Jean-Jacques De Laey. Op hun aanraden heeft de Stichting voor de blinden beslist om het
onderzoek via het FRO (Fonds voor Research in Oftalmologie) te steunen. In 2018 heeft
het FRO zich gebogen over een nieuwe aanpak, die inhoudt om niet alleen het
fundamenteel onderzoek te steunen, maar ook klinische studies. Door deze reorganisatie
werd geen enkele beurs toegekend in 2018. De Stichting voor de blinden zet desondanks
haar samenwerking voort met het FRO en zal haar toekomstige projecten voor
fundamenteel onderzoek en klinische studies steunen.
Eind november 2018 werd ook een sensibiliseringsactie ondernomen bij oftalmologen
tijdens het congres Ophthalmologica Belgica. De Brailleliga deelde flyers en USB-sticks uit
waarop handige informatie vermeld stond die kan gegeven worden aan personen die de
diagnose van zware slechtziendheid of blindheid te horen zullen krijgen.
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3.2 Vertegenwoordiging en interpellaties.
Zoals ze dit al zo vele jaren doet, verdedigt de Brailleliga de rechten en de belangen van
personen met een visuele handicap op verschillende beleidsniveaus (op lokaal, regionaal,
gemeenschaps-, federaal of Europees vlak). Zo verzekert onze vereniging een actieve
vertegenwoordiging in 29 raadgevende en besluitvormende instanties, waaronder: de
Adviesraden voor Personen met een Handicap in verschillende gemeenten, de Conseil
consultatif bruxellois des personnes handicapées, het Comité de branche handicap van het
AViQ, de Brusselse Adviesraad Welzijn van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC),
de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), het Belgian Disability
Forum (BDF), de European Blind Union (EBU), enz.
In Vlaanderen eisen verschillende verenigingen, waaronder de Brailleliga, reeds lange tijd
een gestructureerd overleg tussen de vertegenwoordigers van de personen met een
handicap en de Vlaamse overheid, om hen toe te laten ook deel te nemen aan de politieke
besluitvorming die hen aanbelangt. Een project van gestructureerd overleg is eindelijk van
start gegaan en moet tegen eind december 2020 afgerond zijn. De Brailleliga hecht hier
veel belang aan en neemt actief deel aan de stuurgroep van dit project. Haar werking zal
gebaseerd zijn op het NOOZO6-rapport (2013), opgesteld door een twintigtal organisaties,
waaronder ook de Brailleliga.
De Brailleliga is eveneens lid van de Braille Autoriteit, waarin Nederlandse en Vlaamse nietcommerciële instellingen samenwerken om breed gedragen standaarden te creëren voor
brailleschrift voor het hele Nederlandstalige taalgebied.
In België ontvangen ouderen die blind of slechtziend worden na 65 jaar, nog steeds geen
financiële hulp voor de aankoop van bepaalde hulpmiddelen (beeldschermloep, aangepaste
telefoon, Daisy-speler, sprekende rekenmachine, enz.). Om oplossingen te vinden voor
deze onrechtvaardige situatie, blijft de Brailleliga zich verder inzetten bij de bevoegde
ministers.
De zesde staatshervorming wijzigt de adviserende functie. In 2018 heeft de Brailleliga
verdere stappen ondernomen opdat de personen met een handicap en de representatieve
organisaties zich verder kunnen inzetten voor de verdediging van hun rechten. Samen met
andere verenigingen heeft de Brailleliga de voogdijministers geïnterpelleerd opdat personen
met een handicap zouden vertegenwoordigd zijn in de nieuwe Instelling van Openbaar Nut
(ION) Iriscare in het Brussels gewest. De Brailleliga interpelleerde ook de Waalse minister
en parlementsleden in verband met de « assurance autonomie » die met name de toelage
voor ouderen zal wijzigen in twee aparte takken nl. een individueel dossier voor thuishulp
en het recht op een specifieke toelage. De Brailleliga schenkt zeer veel aandacht aan het
behoud van de toegekende financiële hulp aan ouderen met een handicap.
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 heeft de Brailleliga haar
memorandum de politieke wereld ingestuurd. De tekst bevat veel aanbevelingen om van
elke gemeente een meer inclusieve plaats te maken voor personen met een visuele
handicap.
Anderzijds heeft de Brailleliga op Europees niveau de acties van de European Blind Union
voor blinde en slechtziende personen ondersteund, waaronder een sensibilisering van de
Europese volksvertegenwoordigers rond de richtlijn voor toegankelijkheid.

6

“Niets Over Ons Zonder Ons”
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De Brailleliga meent dat het essentieel is om de verdediging van de belangen van personen
met een visuele handicap verder te zetten, omdat zij geconfronteerd worden met een zeer
belangrijke tegenstrijdigheid. Er waren inderdaad nog nooit zoveel wettelijke kaders met
betrekking tot de rechten en de participatie, nog nooit zoveel technische mogelijkheden om
het dagelijkse leven van blinde en slechtziende personen te vergemakkelijken, en toch
wordt een groot deel van hen nog dagelijks geconfronteerd met onwetendheid,
vooroordelen, toegankelijkheidsproblemen en uitsluiting.
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4 ZIJ HELPEN DE BRAILLELIGA.
De acties van de Brailleliga ten gunste van personen met een visuele handicap zijn slechts
mogelijk dankzij een uitgebreid netwerk van personen die ons gul helpen. Sommigen hebben
beslist om ons vaardigheden en tijd te geven, anderen om deel te nemen aan de Tombola,
om geld te schenken, een legaat na te laten of een opgedragen fonds op te richten. Wetende
dat de overheidssubsidies in 2018 slechts 15,1% van de noden van de Brailleliga dekten, blijft
deze hulp onmisbaar en zeer gewaardeerd!

4.1 Vrijwilligers.
Het inlezen van boeken, het beheer van de BrailleClubs, het bemannen van de stands
tijdens lokale evenementen, hulp bij activiteiten, de verkoop van wenskaarten (waarvan de
winst aangewend wordt voor de gedeeltelijke financiering van onze Sociale dienst), hulp bij
administratief werk, ... ziehier een hele reeks taken die uitgevoerd worden door de talrijke
vrijwilligers van de Brailleliga en wij zijn hen hier dankbaar voor! Er is geen tekort aan werk
en de tijd die ze bij ons doorbrengen, is kostbaar.
Eind 2018 telde de Brailleliga 597 vrijwilligers, waaronder 78 nieuwelingen die de ploeg
vervoegden. Een groot deel van deze vrijwilligers leent zijn/haar stem aan de opnames van
de luisterboeken en dragen hierdoor bij aan de aanvulling van audioboeken met menselijke
stem. Van harte bedankt iedereen!

Foto: We kunnen rekenen op de ongelooflijke energie van enkele honderden vrijwilligers.

4.2 Schenkers en erflaters.
De Brailleliga dankt haar schenkers en erflaters, de filantropische organisaties en de
bedrijven voor hun hulp. Zonder hun vrijgevigheid hadden in 2018 tal van activiteiten en
projecten niet kunnen ontwikkeld worden.
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Duizenden intekenaars namen deel aan onze 68e Tombola. Deze is een onmisbare bron
van inkomsten voor het behoud van de gratis diensten aan personen met een visuele
handicap. De opbrengst van de Tombola 2018 wordt gebruikt om blinde en slechtziende
mensen van alle generaties te ondersteunen in het (terug)vinden van hun autonomie.

Foto : Een deel van de gelukkige winnaars van de Tombola 2018.

Andere personen kiezen ervoor om ons te helpen door al hun bezittingen of een deel ervan
aan de Stichting voor de blinden, stichting van openbaar nut van de Brailleliga, na te laten.
Zo stellen zij het voortbestaan van onze actie voor blinde en slechtziende personen veilig.
De legaten vormen immers het grootste deel van onze financiële inkomsten. Het is dus
dankzij de legaten dat talrijke projecten konden uitgevoerd worden.
Mensen die door omstandigheden geen directe erfgenaam (meer) hebben, hebben de
mogelijkheid om hun naam en levenswerk nog tijdens hun leven of via een testament
verder te zetten via een opgedragen fonds. In overleg met de schenkers worden het doel en
de naam van deze fondsen bepaald. De Stichting voor de blinden staat in voor het gratis
beheer en opvolging (volledige lijst met opgedragen fondsen in bijlage).

4.3 Subsidiërende instanties.
De overheidssubsidies dekken gedeeltelijk de financiële noden van de Brailleliga. Ze zijn
onontbeerlijk om personen met een visuele handicap te adviseren en te begeleiden op het
gebied van oriëntering, opleiding, tewerkstelling, culturele activiteiten, pedagogische
omkadering, begeleiding en vrijetijdsbesteding. Onze dank gaat ook uit naar de gemeenten
en provincies die zijn ingegaan op ons verzoek om financiële steun.
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4.4 Privé- en professionele klanten.
De Brailleliga biedt bepaalde diensten aan aan privépersonen en ondernemingen. Dankzij
deze diensten kan de Brailleliga werk geven aan personen met een visuele handicap en
tezelfdertijd een kleine winst boeken. Deze winst draagt bij tot de financiering van onze
diensten aan blinde en slechtziende personen.
Twee diensten worden aangeboden:
•

LBL Mailing beheert het verzenden van mailings voor talrijke ondernemingen en
instellingen (personaliseren en plooien van documenten, bladen en brochures, onder
envelop of plastic folie steken, kleven van adresetiketten, postzegels, enz.) en biedt
tevens welbepaalde opdrachten aan zoals het in- en uitpakken van goederen, het
drukken van visitekaartjes of uitnodigingen, en ook het bundelen van allerlei
documenten in ringmappen.

•

De Omzettingsdienst beantwoordt de aanvragen van beleidsverantwoordelijken,
musea, restaurants of farmaceutische bedrijven inzake het omzetten in braille van
berichten die zij aan het publiek wensen kenbaar te maken (menu’s, infoplaquettes,
verpakkingen van geneesmiddelen, enz.).

De Brailleliga dankt allen die in 2018 op haar diensten een beroep deden.

Foto : LBL Mailing verzorgt de verzending van post voor een groot aantal bedrijven.
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5 VOORUITZICHTEN.
De belangrijke overdracht van bevoegdheden die door de zesde staatshervorming is
vereist, is sinds 1 januari 2019 een feit. Aangezien deze hervorming de regio's meer
wetgevende autonomie geeft op het gebied van persoonlijke bijstand en gezondheidszorg,
neemt de complexiteit van sociale aangelegenheden toe. Het legt een druk op onze
diensten, die zich voortdurend moeten aanpassen om een optimale dienstverlening aan
onze leden te garanderen. Deze complexiteit komt bovenop de financiële onzekerheid en
de afzwakking van de sociale binding die we dagelijks zien.
In een tijd waarin we ons meer en meer richten op algemene persoonlijke assistentie,
stellen we vast dat het specifieke karakter van de diensten van de Brailleliga, aangepast
aan de visuele handicap, volledig gerechtvaardigd is. Er zijn evenveel bijzondere situaties
als er mensen met een visuele handicap zijn, die een antwoord op maat vereisen.
In 2019 zullen alle diensten blijven samenwerken om onze missie ten voordele van onze
leden voort te zetten, met behoud van de bestaande activiteiten en met het oog op de
toekomst. Zo zal de Brailleliga blijven investeren in projecten die het beste aansluiten bij de
behoeften van blinden en slechtzienden.
Op het vlak van de verdediging van de rechten van personen met een visuele handicap op
politiek niveau houdt de Brailleliga de gevolgen van de grote overdracht van bevoegdheden
van de federale regering naar de gewesten en gemeenschappen in het oog. Deze heeft in
vele opzichten een impact op personen met een handicap. In 2019 zal deze waakzaamheid
moeten worden verdubbeld, niet alleen om ervoor te zorgen dat hun rechten worden
beschermd, maar ook om ervoor te zorgen dat de adviserende functie van personen met
een handicap en representatieve organisaties om hun mening te uiten, behouden blijft.
Vooral omdat verkiezingen nieuwe regeringen en vertegenwoordigers op het niveau van de
gewesten en gemeenschappen, op federaal en Europees bestuursniveau zullen
voortbrengen.
Op het gebied van oogheelkundig onderzoek zal de Stichting voor blinden, de stichting van
de Brailleliga, financiële steun blijven verlenen en haar partnerschap met het Fonds voor
Research in de Oftalmologie (FRO) voortzetten.
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6 ENKELE CIJFERS.
Met de cijfers hieronder willen we graag de werking van onze organisatie extra toelichten.
Herkomst financiering van het geheel aan activiteiten van de Brailleliga ten gunste
van de blinde en slechtziende personen:

Giften en legaten: 73,0%

Subsidies: 15,1%

Product van onze activiteiten: 9,0%

Tombola: 2,9%

Iedere euro besteed aan de diensten voor hulp aan blinde en slechtziende personen,
is als volgt verdeeld:

Begeleiding: 32,9%

Opleiding en tewerkstelling: 19,3%

Sociaal: 15,8%

Cultuur: 15,2%

Beroepsoriëntering: 6,6%

Vrijetijdsbesteding: 10,2%

De rekeningen van de Brailleliga vzw, deze van de Stichting voor de blinden, stichting van
openbaar nut van de Brailleliga en de aangesloten vzw's van de Brailleliga werden
gecontroleerd door de Burg. BVBA Yves Merlin, bedrijfsrevisoren.
Dit activiteitenverslag werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de
Brailleliga op 26 april 2019.
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BIJLAGEN.
•

A. Structuur van de Brailleliga.
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B. Samenstelling Raad van Bestuur (op 31 december 2018).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michel BERLO
Bernard DEWANDRE
Guy DE WILDE
Raoul DUTRY
Marcel FLORIZOONE
Marc GIBOUX
Luc LION
Michel NETENS
Thierry VAN BOXMEER
Alain VAN CAUTEREN
Henri van der VAEREN
Erefuncties :
Jeanine BOURLARD (erebestuurster)
Jacques DAVER (erebestuurder)
René DEVILLEZ (erebestuurder, ereondervoorzitter en eresecretaris-generaal)
Marc GIBOUX (erevoorzitter)
Jean-Paul HERBECQ (erebestuurder en erevoorzitter)
Alex HOEBEKE (erebestuurder)
Pierre LECOCQ (erebestuurder)
Felix MERTENS (erebestuurder † 04-08-2018)
Thierry VAN BOXMEER (erevoorzitter)
Jan VAN NULAND (erebestuurder † 26-03-2019)

C. Leden van het Directiecomité (op 31 december 2018).
Michel BERLO, voorzitter
Bernard DEWANDRE, adjunct-secretaris-generaal
Guy DE WILDE, ondervoorzitter en penningmeester
Marcel FLORIZOONE, ondervoorzitter en adjunct-penningmeester
Marc GIBOUX, secretaris-generaal
Michel MAGIS, directeur van de Brailleliga

D. Raadgevers van het Directiecomité (op 31 december 2018).
Pierre-B. BAREEL
René DEVILLEZ
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E. Aangesloten vzw’s.
De Brailleliga is permanent lid van de volgende verenigingen voor personen met een
visuele handicap die ze mee heeft helpen oprichten.
•

Centrum voor algemeen welzijnswerk voor blinden en slechtzienden
(CAWBS vzw) wil in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een eerste onthaal
verzekeren voor blinde en slechtziende personen ouder dan 65 jaar en instaan
voor een analyse van hun situatie, begeleiding en opvolging van hun vragen.

•

Sociaal cultureel werk voor blinden en slechtzienden (SCWBS vzw) ontwikkelt
diverse initiatieven met als doel de zelfstandigheid en de sociale integratie van
personen met een visuele handicap te vergroten.

•

Centrum voor omzetting voor blinden en slechtzienden (COBS vzw) maakt
geschreven informatie toegankelijk voor personen met een visuele handicap door
gebruik te maken van aangepaste hulpmiddelen (audio, braille, grootletterdruk of
digitaal).

•

De Vrienden van Louis Braille (LB vzw) staat op ambachtelijke wijze in voor het
inbinden van boeken in braille en in grootletterdruk.

Wat deze laatste drie vzw's betreft, worden de taken uitgevoerd door de diensten van de
vzw Brailleliga.

Brailleliga – Activiteitenverslag 2018 – pagina 29 / 32

F. Stichting voor de blinden.
De Stichting voor de blinden, erkend als stichting van openbaar nut van de Brailleliga
door het Koninklijk Besluit van 19 april 2006, heeft vier kernopdrachten vooropgesteld:
•

Blinde en slechtziende personen helpen door een materiële en financiële steun
aan de Brailleliga vzw.

•

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunen door oogheelkundige
onderzoeksprojecten te bekronen.

•

Voorkomen en sensibiliseren van het grote publiek d.m.v. informatiecampagnes.

•

Het gratis beheren en controleren van de opgedragen fondsen en van de fondsen
die aan haar gelegeerd worden.

Leden van het Wetenschappelijk Comité (op 31 december 2018) :
Dokter Laure CASPERS (UMC Sint-Pieter – FRO)
Professor Ingele CASTEELS (UZ Leuven)
Professor Monique CORDONNIER (ULB, Erasmus Ziekenhuis)
Professor emeritus Jean-Jacques DE LAEY, voorzitter (UZ Gent)
Professor Patrick DE POTTER (UCL)
Professor Philippe KESTELYN (UZ Gent)
Professor Carina KOPPEN (UZ Antwerpen)
Professor Bart LEROY (UZ Gent)
Professor Laurence POSTELMANS (UVC Brugmann – HORUS)
Professor Jean-Marie RAKIC (CHU Liège)
Professor Marie-José TASSIGNON (UZ Antwerpen – FRO)
Professor Marcel Ten TUSSCHER (UZ Brussel)
Professor François WILLERMAIN (UMC Sint-Pieter)

Brailleliga – Activiteitenverslag 2018 – pagina 30 / 32

G. Opgedragen fondsen.
Fonds Agnès.
Toegang tot lectuur en informatie voor blinde en slechtziende personen.
Fonds Christophe.
Financiële tussenkomst bij de aankoop van kleine technische hulpmiddelen in de
BrailleShop.
Fonds Chantal de Decker.
Tussenkomst in de financiering van Daisy-spelers verworven door blinde of slechtziende
personen ouder dan 65 jaar.
Fonds Jules Legardien.
De zelfstandigheid van blinde en slechtziende personen stimuleren door de financiering
van kooklessen, braillelessen en mobiliteitslessen om zich te verplaatsen met een lange
witte stok.
Fonds Marie-Louise Martelez.
Fonds bestemd voor de opleiding en de begeleiding van geleidehonden voor blinde
personen.
Fonds Hubert Ouvry.
Toekenning van studiebeurzen aan blinde en slechtziende personen.
Fonds Roger Roovers.
Tussenkomst in de kosten voor het omzetten van cursussen en andere documenten voor
studenten indien deze kosten niet door de subsidiërende overheden gedekt worden.
Fonds Ruthy.
Financiering van de eerste witte stok die aangeboden wordt aan blinde en slechtziende
personen.
Fonds Robert Van Assche en Anna Van Crombrugghe.
Toekenning van prijzen aan verdienstelijke blinde personen.
Fonds Bertrand van Outryve d’Ydewalle.
Fonds prioritair bestemd voor de opleiding van blindengeleidehonden.
Het gebruik van deze Fondsen wordt door de Stichting voor de blinden, stichting van
openbaar nut van de Brailleliga, gratis gecontroleerd en beheerd.
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H. De Brailleliga: actief in heel het land.

1. Brussel (Hoofdzetel)
Engelandstraat 57
1060 Brussel
T. 02 533 32 11

7. Leuven
Fonteinstraat 133 / 0001
3000 Leuven
T. 016 20 37 97

2. Antwerpen
Frankrijklei 40 / 3
2000 Antwerpen
T. 03 213 27 88

8. Ath
Rue de la Station 41 / 2
7800 Ath
T. 068 33 54 50

3. Geel
Werft 53 / 3
2440 Geel
T. 014 58 50 68

9. Charleroi
Boulevard Tirou 12
6000 Charleroi
T. 071 32 88 22

4. Gent
Kortrijksesteenweg 344
9000 Gent
T. 09 220 58 78

10. Libramont
Avenue de Bouillon 16 A
6800 Libramont
T. 061 23 31 33

5. Hasselt
Leopoldplein 25 / 3
3500 Hasselt
T. 011 21 58 88

11. Liège
Rue des Guillemins 63
4000 Liège
T. 04 229 33 35

6. Kortrijk
12. Namur
Minister Tacklaan 35 / 01
Rue de la Croix-Rouge 31 / 7
8500 Kortrijk
5100 Jambes
T. 056 20 64 60
T. 081 31 21 26
Contacteer ons: Brailleliga vzw – Engelandstraat 57 - 1060 Brussel
T +32(0)2 533 32 11 - F +32(0)2 537 64 26 - info@braille.be - www.braille.be
IBAN: BE11 0000 0000 4848 - BIC: BPOTBEB1
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