
Oprichting:  1922.

Doelstelling: Blinde en slechtziende personen gedurende 
hun hele leven helpen hun zelfstandigheid, integratie en ont-
plooiing te bevorderen.

Aantal geholpen personen (2011): 13.275.

Diensten: Sociale hulp, psychologische steun, aanleren van 
technieken die de zelfstandigheid bevorderen (verplaatsingen, 
geleidehonden, braille, koken,…), informatie en raadgeving bij 
het verwerven van aangepast materiaal, beroepsopleiding en 
tewerkstelling, aangepaste spelotheek, vrijetijdsactiviteiten,…

Vestigingen: Actief in het ganse land, sociale zetel te Brussel en 
lokale huizen te Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk, Charleroi, 
Jambes, Libramont en Liège. Opening dit jaar in Leuven.

Personeel: 109 medewerkers en 398 vrijwilligers.

Financiële bronnen (2011): Giften en legaten (59%), tombola 
(5,8%), inkomsten uit onze activiteiten (12,3%), subsidies (22,9%).
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www.weekbrailleliga.be

Wilt u de blinde en slechtziende personen in uw gemeente 
concreet helpen?  

Vervoeg dan het team van 400 vrijwilligers van de Brailleliga.  
Door een beetje van uw tijd te schenken aan personen met 
een visuele beperking doet u een verrijkende ervaring op en 
dit terwijl u betrokken bent bij concrete projecten. 

De Brailleliga zoekt vrijwilligers in de verschillende streken 
van het land om: 

•  Te helpen bij de organisatie van de  Brailleclubs, de voorberei-
ding van manuele en creatieve activiteiten en de begeleiding 
bij uitstappen.

•  Een stand te animeren op beurzen, salons en festivals om 
het publiek te sensibiliseren.

•  Een handje toe te steken bij administratieve taken.

Meer info? 

Bedankt voor uw hulp!

Wilt u de blinde en slechtziende personen in 
uw gemeente helpen?

Stort dan gewoon het bedrag van uw keuze op het rekening-
nummer van de Brailleliga:
IBAN: BE11 0000 0000 4848
BIC: BPOTBEB1

(Fiscaal attest voor elke gift vanaf 40€)

Wilt u een gift doen?

De Brailleliga in een oogopslag:

Brussel

Antwerpen
Gent

Charleroi

Jambes

Libramont

Liège

Kortrijk Leuven Hasselt

Contacteer de Brailleliga op 

02/533 32 11 

www.weekbrailleliga.be
Met de steun van



Ieder van ons heeft zich wel al eens afgevraagd 
hoe we blinde en slechtziende personen best 
kunnen helpen. De angst om onbeholpen over 
te komen of iets verkeerd te doen, remt ons 
vaak af. Een eenvoudig gebaar of een welwil-
lende attentie kan nochtans tot een verrijkende 
ervaring leiden. Ontdek onze praktische ad-
viezen om blinde en slechtziende personen in 
het dagelijkse leven te helpen. En denk eraan 
dat hulp bieden altijd aangenamer is dan zelf 
hulp nodig te hebben…

•  Als u een blinde of slechtziende per-
soon op straat tegenkomt, aarzel dan 
niet om uw hulp aan te bieden bij zijn 
verplaatsing. 

•  Neem hem niet bij de arm maar bied 
zelf uw arm aan en stap een halve pas 
voor hem.

•  Signaleer eventuele obstakels onder-
weg tijdig, ook bij het op- of afstappen 
van een trottoir.

•  Indien u door een deur of smalle 
doorgang moet, loop dan voor de persoon zodat hij u in 
alle veiligheid kan volgen.

•  Indien u aan een trap komt, verwittig de persoon dan en 
vertel erbij of deze omhoog of omlaag gaat en leg zijn hand 
op de leuning.

•  Indien  er zowel een trap als een roltrap is, laat de keuze 
dan over aan de persoon met de visuele beperking.

•  Zorg dat de trottoirs vrij zijn: fietsen, motors, plantenbakken 
en uitwerpselen van honden vormen hindernissen voor wie 
niet ziet.

•  Aarzel niet om uw hulp aan te bieden om de gewenste trein 
of bus te vinden. 

•  Als de trein of bus aankomt, toon dan de 
handgreep waaraan de persoon zich kan  
vasthouden om op te stappen en laat 
hem rustig instappen, zonder te duwen.

•  Eenmaal binnen is het belangrijk dat 
de persoon over een zitplaats beschikt.

•  Om hem te helpen om zijn plaats in te 
nemen, legt u zijn hand op de rugleuning 
van de zitplaats en zegt u “Hier is een 
zitplaats”.

Laten we het openbaar vervoer  
écht openbaar maken

De stad hoeft niet langer  
een obstakel te zijn

Wees de sympathiekste in de 
supermarkt

De post van een ander lezen?
Deze zal u dankbaar zijn!

•  Komt u een persoon met een visuele handicap tegen in de 
supermarkt, aarzel dan niet om hem te vergezellen tot bij 
een personeelslid van de winkel of om zelf te helpen indien 
u tijd hebt. U kunt samen de verschillende producten uitzoeken 
en voorlezen wat er op de verpakking staat.

•  Aan de kassa kunt u, indien de persoon dat wenst, vertellen 
welk bedrag hij aan de kassierster geeft. Denk er steeds aan 
om het geld luidop na te tellen in de handpalm van de blinde 
persoon.

•  Denk eraan om altijd discreet te blijven, zeker als het om per-
soonlijke of financiële post gaat, die doorgaans vertrouwelijke 
gegevens bevat.   

•  Vermeld steeds de naam van de bestemmeling die op de 
envelop of brief vermeld staat.

•  Lees de brief luidop, traag en helemaal, zonder stukken 
over te slaan of samen te vatten.   

•  Vermijd ook persoonlijke commentaar of opmerkingen.

•  Ontmoet u een blinde of slechtziende persoon die vergezeld 
is van een gids, richt dan het woord niet tot de gids indien 
uw vraag de blinde of slechtziende persoon betreft. Deze  
is perfect in staat om zich uit te drukken en uw vragen te 
beantwoorden. 

•  Wees niet bang om de woorden “zien” en 
“kijken” te gebruiken. Blinde en slechtziende 
personen gebruiken deze ook om aan te 
geven hoe zij de zaken waarnemen.

•  Denk eraan dat de woorden “hier” en 
“daar” geen betekenis hebben voor 
een blinde persoon. Zeg liever “aan 
uw linkerkant”, “voor u” of “vlakbij uw 
rechterhand”.

     •  Denk niet dat u in het gezelschap 
van een blinde of slechtziende per-
soon voortdurend moet praten. Dat 
kan vervelend worden. In elke con-
versatie vallen wel eens stiltes.

Hoe omgaan met blinde en 
slechtziende personen?


