
Dankzij de Brailleliga geniet 
Sylvie weer van de mooie 
kanten van het leven.

De Brailleliga ondersteunt gratis meer dan 14.200 
blinde en slechtziende mensen zoals Monique, 
Michel en Marie-Josée, zodat ze zelfstandiger 
kunnen worden. Toch hangt er aan onze diensten 
een prijskaartje. Zonder uw steun zouden we 
geen hulp kunnen bieden. Als vzw is de Brailleliga 
immers aangewezen op financiële bijdragen van 
het grote publiek. Dankzij uw bijdrage kunnen we 
personen met een visuele handicap helpen om 
alledaagse handelingen opnieuw aan te leren. 

U kunt een bedrag naar keuze storten op het 
rekeningnummer van de Brailleliga:

IBAN : BE11 0000 0000 4848
BIC : BPOTBEB1
(Fiscaal attest voor een gift vanaf €40)

ALVAST BEDANKT VOOR UW STEUN!

Engelandstraat 57 - 1060 Brussel
02.533.32.11 - info@braille.be
www.weekbrailleliga.be

BRAILLESHOP, ONZE WINKEL VOOR 
HULPMIDDELEN OP MAAT.

Wist u dat de Brailleliga over een eigen winkel 
beschikt? Onze specialisten hebben meer dan 500 
hulpmiddelen zorgvuldig geselecteerd en getest. 
Blinde en slechtziende personen kunnen in de 
BrailleShop terecht voor allerhande hulpmiddelen 
die hen het leven gemakkelijker maken, onder 
meer in verband met mobiliteit, communicatie, 
low vision, educatie, huishouden en vrije tijd 
(meethulpmiddelen, medische hulpmiddelen, 
uurwerken, audioapparatuur …). 

U vindt onze BrailleShop in het gebouw van de 
Brailleliga in Brussel en kunt er van maandag tot 
donderdag terecht, van 10u tot 12u en van 13u30 
tot 16u. Onze catalogus is ook online beschikbaar. 
Bestellingen kunt u thuis laten leveren. 

Afspraak op www.braille.be.

De Brailleliga 
in een oogopslag.

OPRICHTING: 1920.

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

AANTAL PERSONEN DIE IN 2015 HULP KREGEN: 
14.212.

DIENSTEN: Sociale opvolging, het aanleren 
van technieken die de autonomie bevorderen 
(verplaatsingstechnieken, omgaan met een 
blindengeleidehond,  brailleschrift, koken enz.), 
psychologische ondersteuning, informatie en 
advies bij de aankoop van aangepast materiaal, 
pedagogische begeleiding, opleidingen 
en professionele integratie, spelotheek, 
ontspanningsactiviteiten enz.

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

PERSONEEL: 125 medewerkers en 408 vrijwilligers.

FINANCIËLE MIDDELEN (2015):  
Schenkingen en legaten (55,87 %), tombola 
(5,94 %), netto-opbrengsten uit activiteiten 
(11,24 %), subsidies (26,95 %)
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Met de steun van

En ontsnapt ze aan de minder mooie.
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ELKE DAG BEGELEIDT DE 
BRAILLELIGA BLINDE EN 
SLECHTZIENDE PERSONEN  
NAAR ZELFSTANDIGHEID.

Bij mensen die hun gezichtsvermogen 
verliezen,  verandert het dagelijks leven 
in een heus hindernissenparcours. 
De Brailleliga helpt hen nieuwe 
gewoonten aan te leren en zo hun leven 
anders aan te pakken. 

EEN EERSTE CONTACT 
Mensen die hun gezichtsvermogen verliezen, 
sluiten zich vaak een tijd af van de buitenwereld, 
omdat ze denken dat ze niet meer in staat zijn om 
zelfstandig te leven “Het duurde een jaar voor ik 
opnieuw het huis uit durfde. Toen ik kennismaakte 
met de Brailleliga, wist ik niet wat ik kon 
verwachten. Maar ik leerde opnieuw hoe ik me kon 
verplaatsen, hoe ik moest koken of elektrische 
toestellen kon gebruiken enz. Het feit dat ik 
vandaag weer op eigen benen sta, heb ik aan de 
Brailleliga te danken”, vertrouwt Monique ons toe. 

Onze maatschappelijk assistenten leggen de 
eerste contacten. Zij helpen blinde of slechtziende 
personen bij de erkenning van hun handicap en 
verwijzen hen vervolgens door naar de diensten die 
hen kunnen helpen om opnieuw zelfstandig te zijn.

EEN GESCHIKTE LEEFOMGEVING
Wanneer iemand blind of slechtziend wordt, of  
wanneer de visuele handicap verergert, moet de 
persoon opnieuw leren om ook thuis veilig te leven. 
Er kunnen  ter plaatse  aanpassingen in de woning 
worden uitgevoerd, maar meestal blijken een aantal 
eenvoudige tips al erg efficiënt:

• Houd de omgeving eenvoudig en gestructureerd 
•  Geef voorwerpen altijd een vaste plaats (sleutels, 

telefoon, portefeuille enz.) 
•  Markeer voorwerpen met markeerpasta of 

reliefbolletjes, in verschillende kleuren, groottes 
of texturen. Breng op een koffiezetapparaat 
bijvoorbeeld de volgende labels aan: 1 bolletje = 1 
kopje, 2 bolletjes = 2 kopjes.

Deze tips kunnen soms al volstaan om iemands 
autonomie te vergroten. De specialisten van de 
Brailleliga geven op aanvraag ook nog  specifiekere 
tips.

HUISHOUDELIJKE TAKEN UITVOEREN
Het huishouden doen, boodschappen halen of 
koken … Best moeilijke opdrachten voor blinde en 
slechtziende personen. Toch zijn ze niet levenslang 
aangewezen op hulp. De Brailleliga biedt 
kooklessen aan, brengt thuis labels aan en geeft 
advies voor hulpmiddelen waardoor ze zich snel 
weer thuis voelen. “Ik heb een kookcursus gevolgd 
in een regiohuis, zodat ik veilig aan de slag zou 
kunnen gaan in de keuken”, legt Monique uit. “Na 
die cursus vond ik opnieuw de moed om aan het 
fornuis te staan. En mijn man is nog steeds even 
tevreden over mijn kookkunsten!”

OPNIEUW GENIETEN VAN VRIJE TIJD
Dankzij de Brailleliga kunnen blinde en 
slechtziende mensen blijven lezen, leren, 
aangepaste spelletjes lenen, op excursie gaan, 
mensen ontmoeten en hun ervaringen met anderen 
delen. “Ik kijk er altijd naar uit om naar de 
BrailleClub te gaan. Het is daar echt gezellig. We 
hebben allemaal dezelfde handicap en begrijpen 
elkaar dus als geen ander. We kunnen alles op 
ons eigen tempo doen. Ik heb er echte vrienden 
gemaakt”, vertrouwt Marie-Josée ons toe.

EEN HERNIEUWDE MOBILITEIT
Een zebrapad oversteken, een rotonde over 
geraken, naar het werk gaan… Om  zelfstandig 
te kunnen leven, moeten blinde en slechtziende 
mensen zich alleen leren verplaatsen, met of 
zonder witte stok, en misschien wel met een 
blindengeleidehond. “Dankzij de Brailleliga leerde 
ik me met een witte stok verplaatsen. De stok is 
niet alleen een handig hulpmiddel onderweg, maar 
wijst anderen ook op mijn handicap. Als ik mijn 
witte stok gebruik, zijn de mensen veel attenter”, 
vertelt Michel. De Brailleliga schenkt personen met 
een visuele handicap hun eerste witte stok, helpt 
hen bij het verkrijgen van een blindengeleidehond 
en leert hen verplaatsingstechnieken aan in een 
veilige omgeving.
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