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• Welkom op BrailleTech!
• Nieuws van de BrailleShop: Terug naar school, BrailleTech,…
• Nieuws van de Sociale dienst: Verlengde minderjarigheid – Verhoging inkomensvervangende
tegemoetkoming – Online brochure tegemoetkomingen en andere maatregelen – 1/10
ouderschapsverlof – Website voor eenoudergezinnen - Transitie personen met een handicap
die zorg en ondersteuning krijgen in het buitenland en besteding budget in het buitenland Mantelzorgpremie
Nieuws
van de Dienst begeleiding en hulp in het dagelijks leven: Modules koken en iPad en
•
iPhone.
• Nieuws van de Spelotheek.
• Nieuws van de Dienst vrijetijdsbesteding: Activiteiten oktober – november - december 2019.
• Hulpmiddelen: laatste nieuws.

Coverfoto’s: Werken: iedereen heeft er recht op – Nicky aan de slag in het Customer Support Center van IKEA
Eddy De Landtsheer blikt terug op 50 jaar tewerkstellingsdiensten – DAISY-speler: toegangspoort naar het audioboek.
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ALLEMAAL ANDERS, IEDEREEN GELIJK.
Deze zomer heb je waarschijnlijk de tijd gehad om de dagelijkse sleur even
te doorbreken. Het is dan ook het ideale seizoen voor excursies, concerten,
barbecues, reizen,... Er zijn zo veel mogelijkheden, dichtbij of ver weg, om
samen te genieten. Je neemt ook meer tijd dan normaal om te luisteren naar
de verwachtingen en de emoties van anderen.
Ieder mens heeft in al zijn diversiteit dezelfde ambities voor zijn gezin,
kinderen en kleinkinderen. Iedereen wilt gelijkwaardig en respectvol
behandeld worden, je wilt onafhankelijk en sociaal erkend zijn en het beste
bieden aan je naaste. Dat zijn enkele van de universele basisprioriteiten.
Dit geldt natuurlijk ook voor de personen met een visuele handicap in een zo
inclusief mogelijke samenleving. Er is al veel vooruitgang geboekt, maar de
weg is nog lang. Het kan altijd nog beter, niets is ooit perfect. Dat verwoordt
de Italiaanse auteur Stefano Benni in Saltatempo prachtig in volgend citaat:
“Ons geheugen bestaat niet uit gezworen eden, beloftes of gedenkplaten. Het
bestaat uit gebaren en gewoontes die iedere dag waar ook ter wereld worden
herhaald. De wereld die we willen moet elke dag worden gered, gevoed, in
leven worden gehouden. Als we een dag overslaan, valt alles ineen als een
kaartenhuisje.”
Daarom lanceerde de Brailleliga een sensibiliseringscampagne rond
tewerkstelling voor blinde en slechtziende personen. Met deze campagne
wilt Brailleliga de obstakels (vooroordelen, mobiliteit,…) in de kijker
plaatsen maar ook de hele waaier aan oplossingen (hulpmiddelen, specifieke
opleidingen, … ) en ondersteuning belichten.
Lezen is een andere manier om ons open te stellen voor de wereld. We
lanceren bij deze een oproep aan jullie, gulle lezers van De Witte Stok, om
ons te helpen Daisyspelers aan te kopen.
Veel leesplezier. BEDANKT!
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WERKEN: IEDEREEN
HEEFT ER RECHT OP.
Hun job? Advocaat, administratief bediende, keukenhulp,
onthaalmedewerker, … Hun ambitie? Ondanks hun visuele handicap
een toffe job behouden tot aan hun pensioen. Tot de arbeidsmarkt
behoren betekent namelijk deel uitmaken van een sociaal netwerk en
dat stimuleert het zelfvertrouwen.
Terugblik op de enquête
Unia (Interfederaal Gelijkekansencentrum) bevestigt dat personen met
een handicap in België minder kans hebben om aan een job te geraken
of om een job te behouden. Volgens onze enquête uit 2018 die we
hielden bij leden tussen 17 en 55 jaar oud, blijkt dat 42% een job heeft,
een cijfer dat voor Franstaligen
daalt tot 33%, terwijl dat voor
Nederlandstaligen stijgt tot 51%.
De overgrote meerderheid van de
ondervraagde personen die werk
heeft is loontrekkend (95%) en heeft
een contract van onbepaalde duur
(89%). De meeste loontrekkenden
zijn bediende (70%) en werken in
de privésector (57%).

Samuel.
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Uit de enquête blijkt dat voor de respondenten mobiliteit het voornaamste
obstakel is. Het onvermogen een voertuig te besturen verkleint immers de
keuze aan werk. Soms vereist de functie het, of vaak is de werkplek moeilijk
te bereiken zonder de auto. “Mijn vrouw voert me dagelijks naar het werk
omdat bedrijventerreinen vaak slecht toegankelijk zijn met het openbaar
vervoer.” Dat vertelt Samuel, onthaalmedewerker bij Seveso in Eigenbrakel.
27% van de ondervraagden benoemt ook andere obstakels. Zo worden
vooroordelen van de collega’s of werkgever aangehaald. Ook de onbekendheid
van de visuele handicap vormt vaak een obstakel. “De aanvaarding van de
handicap staat centraal
wanneer je werk aan het
zoeken bent. De vraag
rijst sowieso hoe je de
handicap kenbaar gaat
maken aan je eventueel
toekomstige werkgever”,
zegt Alexandre, advocaat.
Alexandre.

Een werkomgeving zonder of met onvoldoende aangepaste werkinstrumenten
of voorzieningen vormt ook een obstakel. Heel wat bedrijven werken met
speciale software waarin geen aanpassingstools geïntegreerd zijn. “Na de
eerste stagemaanden, merkte ik dat Alexandre problemen had om bepaalde
informaticatoepassingen te gebruiken”, herinnert Olivier Rijckaert zich. “De
Mac-computers van bij ons op kantoor waren niet compatibel met de software
die Alexandre gebruikt.” Dit is een probleem dat we vaker zien opduiken bij
onze leden.
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Het aanwervingsproces vormt op zich al vaak een obstakel. Tests op een PC
zijn zelden of nooit toegankelijk. Je moet dus rekenen op de goodwill van het
bedrijf om een toegankelijke en adequate oplossing aan te bieden.
Het hoge werkritme dat nauwelijks aangepast is voor iemand met een visuele
handicap komt ook vaak naar voor. Het leidt tot overmatige vermoeidheid of
tot het feit dat collega’s geen tijd hebben om te helpen. “Wat ik hier waardeer
is dat ik niet constant onder druk wordt gezet. Ik werk op mijn eigen tempo”,
zegt Alice, werkzaam in een reisagentschap.

De Brailleliga voert campagne.
Zoals iedereen, willen blinde en slechtziende personen tonen wat
ze in hun mars hebben en hebben ze dromen en verwachtingen voor
hun carrière. Omdat er voor deze groep een aangepaste begeleiding
op en op weg naar de arbeidsmarkt nodig is, hield de Brailleliga een
sensibiliseringscampagne van 9 tot 15 september. De campagne was
onder andere te horen op de radio. Je kan trouwens de getuigenissen van
Nicky en Alexandre raadplegen via ons YouTubekanaal Ligue Braille |
Brailleliga.
Deze campagne van de Brailleliga werd mogelijk gemaakt dankzij de
steun van:
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“WE ZIJN OOK MAAR GEWONE
MENSEN EN ELKE MENS
IS ANDERS”
Nicky (32 jaar) is blind van bij zijn geboorte. Hij werkt sinds maart 2018
in het Customer Support Center van IKEA. Zijn taak bestaat uit vragen
van klanten telefonisch en via mail te beantwoorden. Hij vertelt ons over
zijn parcours naar tewerkstelling.
Nicky, welke opleiding heb je genoten?
“Het 1ste en 2de leerjaar volgde ik in het Ganspoel Instituut in Huldenberg.
Daar leerde ik braille. Vanaf het 3de leerjaar ging ik naar het gewoon
onderwijs en behaalde mijn diploma secundair onderwijs. Nadien probeerde
ik ook verder te studeren aan de Hogeschool Gent. Dit bleek toch net iets te
hoog gegrepen. Ik had het vooral moeilijk om grote hoeveelheden leerstof op
korte tijd te verwerken.”
Wat deed je na je poging aan de hogeschool Gent?
“Ik heb 7 jaar gewerkt in een callcenter. Na enkele faillissementen wilde ik
echt iets anders doen. Daarom besloot ik in 2016 om een opleiding te volgen
bij de Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst
(GOB) van de Brailleliga om mijn informaticakennis bijschaven. Ook tips
en tricks bij het solliciteren kon ik zeker nog gebruiken. Tijdens de opleiding
solliciteerde ik heel wat. Na een jaar wierp al dat solliciteren eindelijk z’n
vruchten af en kreeg ik een positieve reactie. Dankzij deze opleiding heb ik
mijn job bij IKEA gevonden.”
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Ondervond je veel specifieke moeilijkheden in je zoektocht naar werk?
“Ik kreeg heel veel negatieve reacties op
sollicitatiebrieven die ik schreef. Natuurlijk
schrijft geen enkel bedrijf dat je niet weerhouden
bent omwille van je visuele handicap. Meestal
krijg je vage, nietszeggende antwoorden zoals ‘je
profiel voldoet niet’. Tot op vandaag ben ik nog
altijd heel blij en dankbaar dat IKEA me wel een
kans wou geven.”
Nicky.

Ondervind je op dit moment soms problemen op het werk?
“Ik ondervind weinig problemen omdat de nodige aanpassingen gebeurd zijn.
Zo gebruik ik een schermuitleesprogramma en een brailleleesregel. Spraak
gebruik ik bewust niet. Zo kan ik me volledig focussen op wat de klant zegt.”
“Jammer genoeg zijn niet alle applicaties leesbaar met mijn
schermuitleesprogramma (Jaws). Op het werk gaan ze hier echter heel goed
mee om. Er zit altijd een collega (Buddy) naast mij. Die houdt zich bezig
met het beantwoorden van mails. Als ik ondertussen informatie nodig heb
uit voor mij onleesbare programma’s, legt m’n collega zijn/haar mail aan de
kant en zoekt voor mij het nodige op. Daarnaast werden er in het gebouw heel
wat braillemarkeringen aangebracht op het koffieapparaat, de drankautomaat,
de lift,…”
“Samen met mijn jobcoach van de Brailleliga hebben we een sensibilisering
gedaan voor de collega’s en verantwoordelijken. We gaven heel wat uitleg
en lieten de collega’s geblinddoekt de trap op lopen, boterhammen smeren,…
Sensibilisering is een goede en leuke manier om kennis te maken, maar
persoonlijk vind ik het toch het allerbeste dat collega’s die met vragen zitten,
gewoon naar mij komen om ze te stellen. Een algemene theorie over hoe je
6
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met blinden omgaat, bestaat naar mijn mening immers niet. We zijn ook maar
gewone mensen en iedere mens is anders.”
Uit een enquête die we vorig jaar voerden rond tewerkstelling, bleek dat
mobiliteit een van de grootste obstakels was, geldt dit voor jou ook?
“Op de werkvloer ondervind ik geen mobiliteitsproblemen. Toen ik bij IKEA
begon bekeek ik samen met de oriëntatie- en mobiliteitsinstructrice van de
Brailleliga welke plaats het makkelijkst vindbaar was voor mij. Daar is nu
mijn vaste werkplek. We hebben dan ook samen de plaatsen bepaald waar de
braillemarkeringen moesten komen. Verder heb ik hele fijne collega’s die altijd
bereid zijn om me te begeleiden naar het personeelsrestaurant bijvoorbeeld.
Om op het werk te geraken, moet ik de bus nemen aan de luchthaven. Dit
is niet altijd makkelijk. In het busstation zijn er geen gidslijnen/borduren
waarop ik me kan oriënteren. Het is 1 platte vlakte. Ook het feit dat er soms 2
of 3 bussen achter elkaar stoppen, is alles behalve eenvoudig. Gelukkig kom
ik in het station ook regelmatig collega’s of andere mensen die ik onderweg
leerde kennen tegen. Ze helpen ook altijd graag een handje. Onlangs ben ik
verhuisd, dus deed ik een beroep op de oriëntatie- en mobiliteitsinstructrice
van de Brailleliga. Ze leerde me de belangrijkste routes aan.”
Wat zijn je verdere verwachtingen bij IKEA en van je verdere carrière?
“Als ik mijn job goed kan doen, ben ik daar al heel blij mee. Verder krijg ik
bij IKEA heel veel kansen. Zo werd er me enkele weken geleden gevraagd
of ik wilde helpen met de aanwerving van nieuwe collega’s. Enkele maanden
geleden startte ik met het beantwoorden van berichten die klanten op de
Facebookpagina posten. Stuk voor stuk superleuke ervaringen. Ik ben iedereen
bij IKEA enorm dankbaar: de collega’s, het management. Mede dankzij m’n
jobcoach en de oriëntatie- en mobiliteitsinstructrice van de Brailleliga heb ik
een geweldige job gevonden.”
Ontdek zijn verhaal in een korte videodocumentaire op ons
YouTubekanaal.
7

DE WITTE STOK

50 JAAR TEWERKSTELLINGSDIENSTEN!
Op 22 oktober 1969 zagen de tewerkstellingsdiensten van de Brailleliga
het levenslicht. Om dit gouden jubileum te vieren zochten we Eddy De
Landtsheer op. Hij trad in dienst op 3 augustus 1970 en bleef tot aan
zijn pensioen in 2009 bij de Gespecialiseerde opleidings-, begeleidingsen bemiddelingsdienst (GOB) werken. Nu is hij nog wekelijks op de
Brailleliga te vinden, hij werkt aan audits.
Kan je ons iets vertellen over de originele doelstelling van de
tewerkstellingsdiensten?
“De doelstelling van deze diensten
blijft ook na 50 jaar ongewijzigd:
personen met een visuele handicap
aan het werk helpen. Er werd gestart
met een opleidingscentrum met 10
cursisten. De bedoeling was om
personen met een visuele handicap in
een opleiding van maximum twee jaar
klaar te stomen om in een normaal
economisch circuit te gaan werken.
Toen waren de mogelijkheden heel
beperkt, er was telefonist en dactylo.
De nodige technische aanpassingen
bestonden immers nog niet.”
Eddy De Landtsheer.

“Daarnaast hebben de tewerkstellingsdiensten ook altijd tewerkgestelde
personen die problemen kregen met hun zicht of problemen hadden op de
werkvloer geholpen.”
8
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Welke veranderingen heb je door de jaren heen zien opduiken?
“De eerste 20 jaar van het opleidingscentrum veranderde er weinig. Zowel
bij de Franstalige als de Nederlandstalige diensten. Beide vielen onder
het Rijksfonds. Als gevolg van de Derde staatshervorming eind jaren 80
kwam er een omwenteling.”
“De bevoegdheid van opleiding en tewerkstelling werd geregionaliseerd
en kwam langs Vlaamse kant onder de VDAB et du côté FR sous le
FOREM terecht. Deze omwenteling heeft ervoor gezorgd dat iedereen
met een handicap samen in een opleidingscentrum terecht kwam dat het
niet meer handicap specifiek was. Dit gebeurde onder de noemer inclusie,
maar de visuele handicap is zo specifiek dat het moeilijk is om in een grote
groep dezelfde kwaliteit van opleiding te bieden. Dit kan ook gestaafd
worden met cijfers. Op vlak van tewerkstelling en vooral van blijvende
tewerkstelling haalde het opleidingscentrum van de Brailleliga heel goede
resultaten.”
Wat is volgens jou de grootste problematiek op de werkvloer voor
blinde of slechtziende personen?
“De grootste problematiek blijft voor mij de visie van de collega’s en
ook de bereikbaarheid van het werk. Met de komst wat de computer
en allerlei technologische hulpmiddelen, werd een heel deel praktische
problemen verholpen. Maar de sensibilisering van de collega’s en
mobiliteitsproblematiek blijven heel actueel.”
Je hebt ongetwijfeld heel veel verhalen, kan je er een met ons delen?
“Ik heb ooit meegemaakt dat een zwaar slechtziende cursist in een bedrijf
tewerkgesteld werd. Bij de loononderhandeling kreeg hij een bedrijfswagen
als deel van zijn loon. Dat is allemaal goed bedoeld, maar de mensen
denken vaak niet na. Deze anekdote volgt op hetgeen ik hierboven zei
9
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over de visie van collega’s. Een anekdote die de zelfstandigheid die de
computer met zich meegebracht illustreert wil ik je ook niet onthouden.
Wij hadden in het opleidingscentrum een prisma woordenboek in braille.
Dat besloeg een ganse kast. Je moest dan gaan zoeken naar het stuk met de
juiste beginletter. Als je dat nu vergelijkt met een eenvoudige zoekactie
op de computer of smartphone is dat een ongelofelijke vooruitgang.
Wat is voor jou het mooiste dat je meeneemt uit je carrière bij de
Brailleliga?
“De voldoening die je voelt bij iedere cursist die tewerkgesteld wordt, is
enorm. Dat blijft voor mij het allermooiste. Ook voor de vriendschappen
die ik hier gesmeed heb, ben ik enorm dankbaar.”

MEMORANDUM: 11 AANBEVELINGEN
VOOR TEWERKSTELLING.
In ons vorige nummer verwezen we naar het memorandum ‘Voor een
meer inclusieve en respectvolle maatschappij voor blinde en slechtziende
personen’, dat we aan de vooravond van de verkiezingen van mei aan de
politieke partijen hebben gericht. Op vlak van tewerkstelling wil onze
vereniging de aandacht vestigen op volgende aanbevelingen.
1. Zorgen voor een gepaste ondersteuning voor blinde en slechtziende
werkzoekenden die echt rekening houdt met hun specifieke noden.
2. O ndersteunende structuren voor werknemers met een handicap
steunen en financieren met het oog op het behoud van werk.
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3. D
 e valkuilen in de tewerkstelling bestrijden, onder andere door de
afgeleide rechten te scheiden van het bedrag van de inkomensintegratieuitkering en het bedrag van de integratietegemoetkoming.
4. De quota in openbare diensten doen naleven.
5. B egeleidingscommissies in de publieke sector instellen met de
representatieve verenigingen van personen met een handicap.
6. Op een gestructureerde manier een Interministeriële Conferentie
bijeenroepen over de tewerkstelling van personen met een handicap.
7. De procedures voor het aanwerven en verwelkomen van de personen
met een handicap in de publieke sector herzien.
8. De toegankelijkheid van selectietests bij Selor verbeteren.
9. D e ondernemingen in de privésector verplichten om acties te
ontwikkelen voor de bevordering van de tewerkstelling van personen
met een handicap.
10. De discriminerende attitudes bij de aanwerving afschaffen, maar
ook gedurende de hele loopbaan van de werknemer.
11. Het artikel 100 van de gecoördineerde wet van 14/07/1994 over de
notie van de “voorafbestaande toestand” herzien om een sociale
bescherming van de werknemer met een handicap toe te laten
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ZICH VERPLAATSEN OM TE GAAN
WERKEN.
Uit onze enquête onder onze leden met arbeidsgerechtigde leeftijd
is gebleken dat mobiliteit een belangrijke barrière blijft voor de
werkgelegenheid. Daarom vestigt de Brailleliga veel aandacht op
het aanleren van verplaatsingstechnieken. Ondanks technologische
ontwikkelingen die nieuwe mogelijkheden creëren - aangepaste GPS,
met name elektronische stokken - blijft de traditionele witte stok na een
nauwgezette opleiding de meest zekere en minst dure optie.
Het meeste gekende hulpmiddel is de witte stok. Bij een correct gebruik
wordt deze stok een echt verlengstuk van de persoon en vormt deze
stok een belangrijk hulpmiddel bij verplaatsingen. Zich vlot en veilig
verplaatsen vereist een opleiding in verplaatsingstechnieken. Deze
technieken worden aangeleerd bij de Brailleliga. Wist je dat we drie
soorten stokken onderscheiden?

·
·
·
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 e identificatiestok: om aan de omgeving duidelijk te maken dat de
D
persoon een visueel probleem heeft.
D e lange mobiliteitsstok is langer dan de andere witte stokken
opdat de gebruiker de nodige signalen tijdig zou kunnen voelen en
horen door vóór zich te «tikken». Er is ook de lange witte stok met
een roller die wordt gebruikt door vóór zich het grondoppervlak op
een aftastende wijze te “rollen” (door een soort «bezem-techniek»).
Dankzij het permanente contact met de grond geeft dit meer precieze
en tastbare informatie door dan de stok zonder roller.
D e steunstok: wanneer een persoon met een visuele handicap
daarenboven extra steun nodig heeft tijdens zijn verplaatsingen.
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Identificatiestok.

Mobiliteitsstok.

Steunstok.

De blindengeleidehond, een trouwe compagnon.
Wanneer een persoon met een visuele handicap de nood voelt om zich
te verplaatsen met behulp van een blindengeleidehond, maken drie
sleutelpersonen een evaluatie van de aanvraag op: de maatschappelijk
assistent, de oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur DBH en de dresseur.
De aanvrager moet al een zekere vorm van zelfstandigheid hebben,
mobiliteitslessen gevolgd hebben en zich autonoom kunnen verplaatsen
met een witte stok. Als er nog moeilijkheden zijn om met een witte stok
te lopen, wordt er eerst een opleiding voorzien.
Op basis van de evaluaties wordt de aanvraag al dan niet goedgekeurd.
Indien negatief wordt de aanvrager doorverwezen naar andere diensten
die een betere oplossing zullen vinden. Indien positief, begint de opleiding
van de hond.
Deze bestaat uit drie fases. Wanneer hond en baasje slagen voor de
derde fase wordt er overgegaan tot een tijdelijke overhandiging. Tijdens
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deze proefperiode gaat de dresseur regelmatig langs om het teamwerk te
evalueren en bij te sturen indien nodig. Als de opleiding niet geslaagd is,
keert de hond terug naar de dresseur die de opleiding verderzet of wordt
de hond in een adoptiegezin geplaatst, dat zeer blij zal zijn om zich over
hem te ontfermen.

Zich verplaatsen met een blindengeleidehond.

In nummer 3/2018 van De Witte Stok werd een dossier gewijd aan
mobiliteit. Voel je vrij om opnieuw de getuigenissen te lezen van Amin,
een diabeticus die blind is geworden, en Annick, die de ziekte van
Stargardt heeft. Voor de een zijn de mobiliteitslessen ontspanning, voor
de ander is de stok een vriend geworden.
14
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EN WAT ALS JIJ DE WINNAAR
VAN DE 69E TOMBOLA WAS?
Waarschijnlijk heb je de oproep ontvangen voor de 69e editie van de
Grote Tombola! Zal je hetzelfde geluk hebben als mevrouw Marie
Van Ingelgom? Zij heeft vorig jaar de eerste prijs gewonnen, namelijk
75.000 euro in Staatsfondsen. Haar loyaliteit aan de Brailleliga wordt
zo beloond. Voor de gelegenheid reikte departementsdirecteur Ronald
Vrydag de prijs uit.
Mevrouw Van Ingelgom is een trouwe deelneemster sinds 1999! Hoe is
het allemaal begonnen?
“Neem ik al zo lang deel aan de Tombola? Daar stond ik niet bij stil. Daar
mag dan nog eens 20 jaar bij! Ik weet niet meer precies hoe het allemaal
begon, maar ik ken een aantal mensen die slechtziend zijn en heb zelf ook
een zichtprobleem. Het verbaast me steeds hoe goed deze mensen, mits de
nodige hulpmiddelen,
hun plan kunnen
trekken desondanks
hun handicap en zo
ook perfect kunnen
meedraaien met de
maatschappij. Ik denk
dat dit de voornaamste
reden is. Ik wil ook graag
mijn steentje bijdragen
aan de maatschappij.

Departementshoofd Ronald Vrydag overhandigt
de hoofdprijs aan mevrouw Van Ingelgom
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Omdat ik geen vrijwilligerswerk doe, steun ik graag financieel.”
“Voor de ontmoeting met de heer Vrydag was mijn kennis van de
Brailleliga eerder beperkt. Zijn uitleg was verrijkend. Meestal blader ik
wat door De Witte Stok en lees ik de artikels die ik interessant vind.
De artikels die handelen over de verschillende soorten slechtziendheid
vind ik het boeiendst omdat er veel misverstanden over bestaan. Door
die onwetendheid bestaat er veel onbegrip ten opzichte van blinde en
slechtziende personen. De informatie die jullie verspreiden is dus zeer
nuttig.”
De hoofdprijs winnen is wel even slikken.
“Ik heb al eens een thermosfles gewonnen dankzij de Tombola maar nooit
een grote prijs. Ik had mijn biljetten bijna weggegooid in de overtuiging
dat ik niets zou winnen, maar toen ik ze toch controleerde en zag dat
ik € 75.000 aan staatsfondsen had gewonnen, kon ik het niet geloven.”

De Grote Tombola, een traditie die behouden moet worden.
“Een organisatie als de Brailleliga moet haar inkomsten kunnen verwerven.
Ik heb van de heer Vrydag begrepen dat deze actie goed werkt en veel
opbrengt dus is het een traditie die zeker behouden moet worden. De
Brailleliga doet goed haar best dus op naar de volgende editie!”
Wij danken mevrouw Van Ingelgom van harte voor haar jarenlange steun
en wensen haar veel plezier met haar prijs!
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69e Grote Tombola van de Brailleliga.
De 69e Grote Tombola is gelanceerd! Waag je kans en wie weet word
jij de volgende winnaar van de hoofdprijs € 75.000 aan Staatsfondsen
of maak je kans op een van de 5000 prijzen.
Trouwheid wordt beloond: als je de afgelopen 3 jaar minstens twee
keer hebt deelgenomen aan onze verloting, maak je automatisch deel
uit van een speciale trekking om één van de 25 Sodexo cadeaucheques
ter waarde van € 125 te winnen.
Veel succes! Meer informatie op www.braille.be/tombola of
tombola@braille.be

Waag nu jouw kans en wie weet ben je een van de gelukkige winnaars !
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REISVERSLAG: HET ZEEKAMP.
Tijdens een vierdaagse begin juli trok de Brailleliga voor de 20e keer
naar zee met blinde en slechtziende kinderen tussen 6 en 11 jaar. Doel
van de week: zelfstandiger worden in het dagelijks leven dankzij de
begeleiding van de therapeuten.

Dag 1: onder een stralende zon hadden we plezier op de trampoline.

18
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Nummer 3 / 2019

Juli - augustus - september

WELKOM OP BRAILLETECH!
Van donderdag 17 tot en met zaterdag 19 oktober 2019
vindt BrailleTech plaats! Onze hulpmiddelenbeurs brengt
alle Belgische verdelers van aangepaste hulpmiddelen voor
blinde en slechtziende personen samen. De uitgelezen kans
voor mensen die blind of slechtziend zijn om bestaande
oplossingen op de markt te vergelijken en te testen.
Bezoekers kunnen advies inwinnen bij onze medewerkers
die gespecialiseerd zijn in de visuele handicap.

Programma.
DOORLOPENDE INITIATIES:
IT-stand.
Heb je een vraag over het gebruik van je iPad of iPhone? Kom
dan gerust even langs. We geven je graag een overzicht mee van
de meest handige apps voor blinde en slechtziende personen.
Wanneer? 17/10,18/10 en 19/10 van 10.30 u tot 12 u en van
13.30 u tot 15 u.

1
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Ken je onze Dienst vrijetijd?
Zin om onze Dienst vrijetijd beter te leren kennen? Kom dan
gerust langs bij onze therapeuten in het EyeCafé.
Wanneer? 17/10, 18/10 en 19/10 van 10.30 u tot 16 u.
Demonstratie Jooki.
Maak kennis met de slimme muziekspeler voor kinderen.
Wanneer? 17/10, 18/10 en 19/10 van 10.30 u tot 16 u.

VASTE INFOSESSIES:
Money, money, money.
Muntstukken, biljetten, Bancontact,… Welke technische
hulpmiddelen bestaan er en hoe moet je ze gebruiken?
Wanneer? 17/10 van 14 u tot 15 u.
Lees Daisy-boeken op je tablet of smartphone met de
gratis anderslezen-app!
Luisterpuntbibliotheek stelt de nieuwste versie van de
Anderslezen app voor. Met deze gratis app maak je in een
handomdraai een volwaardige Daisy-speler van je tablet of
smartphone.
Wanneer? 17/10 van 14 u tot 15 u.
Labelpen.
Ontdek waarvoor je een labelpen op dagelijkse basis kan
gebruiken.
Wanneer? 18/10 van 14 u tot 15 u.
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Audiodescriptie.
Medewerkers van de VRT laten je kennismaken met
audiodescriptie en staan klaar om jouw vragen te
beantwoorden.
Wanneer? 18/10 om 14 u.

Standhouders.
Ergra Engelen, Integra, Koba Vision, Ommezien, Optelec,
Sensotec, Van Lent Systems en VoiZi.

Extra.
BrailleShop.
De winkel van de Brailleliga biedt meer dan 500 hulpmiddelen
aan voor het dagelijks leven en zal gedurende de hele beurs
open zijn.
Bar.
Hier kan je terecht voor een broodje, een koffie of een
frisdrank.

W

U
NiE

EyeCafé.
Hier kan je terecht voor soep of een hot-dog.
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Praktisch:
Openingsdagen en -uren:
Van donderdag 17 tot en met zaterdag 19 oktober 2019
van 10u tot 16u30.
Adres: Brailleliga vzw, Engelandstraat 57, 1060 Brussel.
Bereikbaarheid:
BrailleTech is toegankelijk voor personen met een
handicap en is gemakkelijk bereikbaar:
– Met het openbaar vervoer: de Brailleliga bevindt zich op
250m wandelafstand van het station Brussel-Zuid en het
metrostation Hallepoort. Wie met de trein komt, kan een
beroep doen op onze medewerkers voor begeleiding
van en naar de Brailleliga. Meer info: www.braille.be of
02 533 32 11.
– Met de wagen: neem de kleine ring tot aan de afrit Zuid
(ter hoogte van de spoorwegbrug op de Noord-Zuidas).
Daar volg je de richting Bergen en dan kom je op de
Fonsnylaan. De Engelandstraat is de derde straat links.
Gratis toegang en deelname aan de infosessies en
initiaties. Meer info: www.braille.be
BrailleTech wordt georganiseerd met de steun van de
Nationale Loterij.
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NIEUWS VAN DE BRAILLESHOP.
We beginnen aan het laatste trimester van het jaar: terug naar
school, BrailleTech, Sinterklaas,… en we zitten in gedachten
zelfs al in de kerstperiode.
In het verlengde van het thema ‘Terug naar school’, dat we
in het vorige artikel bespraken, presenteren we twee nieuwe
bluetooth-toetsenborden (azerty) voor iPad en Mac. (R2164
en R2165). Deze kan je in de catalogus terugvinden onder
de rubriek ‘Communicatie’.

OOK DIT JAAR WINTERUUR.
De Europese Commissie had aanbevolen om de
uursverandering al in 2019 af te schaffen. De lidstaten en
het Europees Parlement vonden de termijn echter te kort om
te kiezen tussen permanente zomertijd of een permanente
terugkeer naar de wintertijd. Ze hebben dus aanvaard om
de uursverandering af te schaffen maar de toepassing ervan
wordt uitgesteld tot 2021. Daarom zullen we dit jaar, zoals
gewoonlijk, overgaan naar het winteruur op zondag 27
oktober 2019. Vergeet niet om je horloges een uur terug te
zetten: om 3 uur ’s ochtends wordt het 2 uur.
5
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De ideale gelegenheid om onze nieuwigheden in de rubriek
‘Uurwerken’ voor te stellen:
Het nieuwe polshorloge ARSA (R2155). Sportief model
met tactiele streepindicaties en behuizing in roestvrij staal.
Opening bevindt zich bij 6 uur. Zwartlederen armband.

Onze kleine sprekende sleutelhangers zijn handig om
overal mee te nemen: in je handtas, bevestigd aan je riem
of ketting, of zelfs op je nachtkastje of onder het kussen. Ze
vermelden niet alleen mondeling het uur maar ook, afhankelijk
van het model, vermelden ze de datum. Kan dienen als
wekker en kan de tijd automatisch aankondigen, afhankelijk
van uw behoeften en de modi die u hebt geactiveerd. Je zal
snel niet zonder kunnen.
De meesten van jullie kennen
onze kleine sleutelhanger
(R1676) al. Niet weg te denken
uit ons assortiment dankzij de
kwaliteit en omdat het de tijd
geeft door een eenvoudige
druk op de knop. Alarmfunctie
en automatische tijdmelding
mogelijk.
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Er is nu een nieuwkomer bij: een
sleutelhanger (R2169) die duurder is, maar
die het voordeel heeft dat hij radiogestuurd
is en je ook de datum geeft. Het is niet
nodig om zelf de tijd aan te passen want
dit wordt automatisch gedaan. Alarmfunctie
mogelijk. Robuust en stijlvol, aangenaam
om aan te raken en gemakkelijk te activeren.
Het wordt geleverd met een halsketting en
is gepresenteerd in een zeer mooie doos,
waardoor het ideaal is als je nog op zoek
bent naar een cadeau.
De Nederlandssprekende wekker van Combivox
(R1879) is een klein groen doosje dat de datum en tijd
uitspreekt. Van dezelfde ontwikkelaar bestaat er ook een
Nederlandssprekende wekker zonder display (R2143).
Geleverd met een koord zodat je deze makkelijk rond de hals
kan dragen. Afmetingen: 10 x 3,5 x 2 cm en programmatie
in 12u of 24u tijd. Bestaat ook in het Frans (R2142) en Duits
(R2144).
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OP DE AGENDA!
We stellen alles in werking om onze agenda’s en kalenders
in grootletterdruk, die we zelf maken, te kunnen aanbieden
tijdens BrailleTech:
•
Agenda in A4-formaat, 1 week per pagina (R2176).
•
Scheurkalender in A4-formaat, 1 dag per pagina
(R2178).
•	
Hangkalender in A3-formaat, 1 week per pagina
(R2180).
•
NIEUW: Hangkalender in A5-formaat, 1 week per
pagina (R2182).

Aarzel niet om jouw exemplaar nu al bij ons te reserveren.
Perfect om jouw afspraken te noteren zijn onze
•
Super vilstiften: zwart (R1170) of rood (R1359).
•
Viltstiften met fijne vezelpunt die niet door papier
schrijven: zwart (R2087), rood (R2088) of blauw
(R2106).

GESCHENKIDEEËN.
Heb je geen inspiratie voor ideeën voor Sinterklaas en/of
kerst? Kom ons dan zeker tijdig een bezoekje brengen! We
hebben alvast enkele tips voor jou.
8
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Voor kinderen is er ‘Lunii Mijn
Verhalenfabriek’ (R2140).
Deze kleine verhalendoos laat
stimuleert de verbeelding van
jouw kind. Het doosje bevat
al 48 verhalen en bijkomende
verhalen kan je downloaden
in de Luniitheek. Het product
wordt opgeladen via een
micro USB-kabel en kan
aangesloten worden op Mac
en PC. Aansluiting koptelefoon
(niet meegeleverd).

Helemaal nieuw in ons gamma is Jooki (R2183), een
‘slimme’, schermloze muziekspeler die iedereen overal
en altijd kan gebruiken.
De draagbare speaker
werd ontworpen om
kindvriendelijk én veilig
te zijn. Kinderen plaatsen
poppetjes op Jooki om
te kiezen welke muziek
wordt gespeeld. Breng
zeker een bezoekje
aan BrailleTech want
dan wordt er een
demonstratie gegeven.
9
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Daarnaast is het boek ‘Mijn zus woont
in het donker’ (R1872) geschikt om
kinderen te

We laten je ook graag kennismaken met de 20-jarige Lou.
Hij is drager van het syndroom van De Morsier, een uiterst
zeldzame aangeboren stoornis. Hij werd blind geboren, heeft
geen reukzin en heeft een lichte verstandelijke handicap.
Dat weerhoudt hem er niet van om een muzikant met
verbazingwekkende vaardigheden te zijn. Sinds kort is zijn
album ‘Je vous kiffe’ (R2172) en de dvd ‘Brief aan Lou’
(R2184) met Nederlandstalige ondertitels beschikbaar in de
BrailleShop.
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In onze catalogus kan je nog meer ideeën vinden. Raadpleeg
deze op onze website www.braille.be. Je vindt er eerst
uitleg over hoe je iets kan bestellen en daaronder vind je
10 rubrieken (mobiliteit, communicatie, low vision, enz.).
Het volstaat om te klikken op het PDF- of RTF-icoon dat
zich onder de titel bevindt om de referenties, foto’s en
beschrijvingen van de producten te kunnen raadplegen. De
prijslijst vind je onderaan de webpagina onder de vorm van
een Excel-bestand.
WIST JE DAT...
•	…de Brailleshop haar deuren openzet van donderdag
17 tot en met zaterdag 19 oktober 2019 tijdens
BrailleTech. Maak er kennis met kleine hulpmiddelen
die we aanbieden. Dit jaar zal er ook een outlet-hoekje
zijn waar je eindereeksartikelen kan kopen aan een
voordelige prijs.
•	…je bij ons tombolabiljetten kan kopen tot de dag van
de trekking op 9 december 2019 om 12 uur.
•	…we vanaf 1 december 2019 verplicht de afronding tot
op 5 cent zullen toepassen voor cashbetalingen? 1 en
2 cent wordt afgerond naar 0, 3 tot en met 7 cent naar
5 cent en 8 en 9 cent naar 10 cent.
Vergeet niet dat de Brailleliga gesloten is van woensdag 25
december 2019 tot en met woensdag 1 januari 2020. De
BrailleShop zal, wegens de opmaak van haar inventaris,
gesloten zijn tot en met woensdag 8 januari 2020. Vanaf
donderdag 9 januari 2020 staan we weer tot jouw dienst!
We wensen je een fijne start van het nieuwe schooljaar en
hopen je binnenkort te verwelkomen in de BrailleShop!
11
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NIEUWS VAN DE SOCIALE DIENST.
Verlengde minderjarigheid.
Sinds 1 september bestaat het begrip ‘verlengde
minderjarigheid’ niet meer. Alle nog bestaande statuten
zijn overgegaan naar ‘bewindvoering’. Dit houdt in dat
elke meerderjarige met een verstandelijke handicap die
begeleiding nodig heeft om zijn belangen zelf of zelfstandig
te behandelen voortaan een bewindvoerder kan krijgen.
Het nieuwe systeem maakt bewindvoering op maat mogelijk
doordat het wordt opgesplitst in goederen en de persoon.
Het streeft er immers naar om iemand met een verstandelijke
handicap zoveel mogelijk zelf te laten beslissen.
Aanvragen.
Je bent als ouder niet verplicht om bewindvoerderschap
in te voeren als jouw kind binnenkort volwassen wordt.
Als je ervoor kiest om dit niet te doen dan blijft hij/zij zelf
verantwoordelijk. Voor sommigen vormt het wel een
noodzakelijke beschermingsmaatregel.
Wil je als ouder wel met bewindvoering werken? Dit is de
taak van een vrederechter. Hij stelt een bewindvoerder aan.
Dat is bij voorkeur iemand van de familie, het persoonlijke
netwerk. Professionele bewindvoerders (advocaten) mogen
alleen in uitzonderlijke omstandigheden aangeduid worden:
als er niemand uit de familie of het sociale netwerk gevonden
wordt.
12
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Verhoging inkomensvervangende tegemoetkoming.
Sinds 1 juli 2019 komt bij de inkomensvervangende
tegemoetkoming een verhoging van 2% op het basisbedrag.
Dit enkel voor de alleenwonende (categorie B) en inwonende
(categorie A) personen met een handicap. Op 1 januari
2020 wordt het basisbedrag van de inkomensvervangende
tegemoetkoming voor iedereen nog eens met 1% verhoogd.

Online brochure tegemoetkomingen en andere
maatregelen.
De FOD Sociale Zekerheid heeft een nieuwe digitale brochure
uitgebracht waarin je informatie vind over alle huidige
tegemoetkomingen. De nieuwe digitale brochure met een
overzicht van alle tegemoetkomingen en andere maatregelen
die je kan aanvragen bij de DG Personen met een handicap
is beschikbaar op hun website.

1/10 ouderschapsverlof.
Sinds 1 juni 2019 kan 1/10 ouderschapsverlof worden
gevraagd aan de werkgever. Als je voltijds werkt kan je tijdens
een periode van 40 maanden per kind je arbeidsprestaties
verminderen met 1/10, indien je werkgever akkoord gaat. Je
kan bijvoorbeeld je voltijdse prestaties verminderen met één
dag om de twee weken of met een halve dag per week. Je
kan bijvoorbeeld ook een periode halftijds ouderschapsverlof
opnemen en daarna een periode met 1/10. In totaal heb je
recht op 4 maanden ouderschapsverlof per kind. Opgelet, je
moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en bepaalde
stappen ondernemen. Meer info op de site van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening (RVA): https://www.rva.be/nl
13
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Brussel.
Website voor eenoudergezinnen.
Als alleenstaande ouder is het niet altijd eenvoudig om te
weten welke stappen je moet ondernemen. Daarom heeft
Ligue des familles de website https://parentsolo.brussels/nl/
in het leven geroepen. De site is bedoeld voor alleenstaande
ouders die in Brussel wonen. Je vindt er onder meer info
over belastingen, kinderbijslag, huisvesting en werk.
Behalve deze site heeft Eenoudergezinnen’thuis zijn deuren
geopend in Vorst. Wil je meer weten over hun activiteiten,
raadpleeg dan www.maisondesparentssolos.be

Vlaanderen.
Transitie personen met een handicap die zorg en
ondersteuning krijgen in het buitenland en besteding budget in het buitenland.
Het Koninklijk Besluit van 1 oktober 1970 voorziet in een
regeling die het mogelijk maakt dat het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH) in individuele
situaties de kosten op zich neemt van een verblijf in een
voorziening in het buitenland. Het is aangewezen om deze
ondersteuning te vertalen naar een Persoonsvolgend Budget.
Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering
definitief een besluit goed waardoor het mogelijk wordt gemaakt
14
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dat het persoonsvolgend budget onder bepaalde voorwaarden
kan worden ingezet voor alle ondersteuningsfuncties bij een
zorgaanbieder in het buitenland. Hierdoor kan men voor dagen woonondersteuning naar een voorziening gelegen in het
buitenland gaan en de daar geboden ondersteuning betalen
met een persoonsvolgend budget.
Bron: Gazet van de Wet.

Mantelzorgpremie.
Als je een mantelzorger bent dan neem je de taken over
van iemand die dat zelf niet (meer) kan. Denk hierbij aan
huishoudelijke taken, persoonsverzorging, emotionele of
administratieve ondersteuning. Het wordt niet verleend binnen
het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd
vrijwilligerswerk maar vloeit voort uit de sociaal-emotionele
relatie die iemand heeft met de persoon voor wie hij/zij zorgt.
Verschillende Vlaamse gemeentes en provinciebesturen
keren een gemeentelijke mantelzorgpremie uit. Je doet
best navraag bij het provincie- of gemeentebestuur om te
weten of ze een premie toekennen. Het bedrag, de regels en
toekenningsvoorwaarden variëren namelijk.
Via een premietool ontdek je of jouw gemeente een
mantelzorgpremie uitkeert:
www.ma-zo.be/news/belangen/keert-jouw-gemeente-eenmantelzorgpremie-uit/
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NIEUWS VAN DE DIENST BEGELEIDING
EN HULP IN HET DAGELIJKS LEVEN.
Modules oktober tot en met december 2019.
Modules koken.
REGIOHUIS ANTWERPEN.
Hondenkoekjes bakken.
Voor iedereen die een trouwe viervoeter in huis heeft of er
eentje kent. We gaan hen eens verwennen met zelfgemaakte
hondenkoekjes!
Wanneer? Donderdag 7 november 2019.
- Groep 1 van 10 u tot 12 u
- Groep 2 van 13 u tot 15 u
Uiterste datum van inschrijving: 20 oktober 2019.
Naam therapeut: Greet Bervoets.

HOOFDZETEL IN BRUSSEL.
Feestelijke hapjes.
Het einde van het jaar komt in het zicht en alle magazines
staan weer met heerlijke hapjes.
Met deze module hoeven jullie voor niemand onder te doen,
laat ze maar eens watertanden! We voorzien twee koude
hapjes en twee warme hapjes waardoor je gerust kunt bij
zitten aan de tafel en mee kunt genieten van de sfeer.
16
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Wanneer? Vrijdag 15 november 2019.
- Groep 1 van 9 u tot 12 u
- Groep 2 van 13 u tot 16 u
Uiterste datum van inschrijving: 31 oktober 2019
Naam therapeut: Gerlinde D’ Hondt.

REGIOHUIS GEEL.
Koken met kinderen.
Tijdens deze module mogen blinde en slechtziende kinderen
zelf aan de slag!
Ze zullen 3 heerlijke en kindvriendelijke recepten maken waarbij
ze verschillende basisvaardigheden en -technieken oefenen.
Wanneer? Woensdag 30 oktober 2019 van 10 u tot 16 u.
Uiterste datum van inschrijving: 21 oktober 2019.
Naam therapeut: Natalie Troonbeeckx.

REGIOHUIS GENT.
Feestelijke hapjes.
Het einde van het jaar komt in het zicht en alle magazines
staan weer met heerlijke hapjes.
Met deze module hoeven jullie voor niemand onder te doen,
laat ze maar eens watertanden! We voorzien twee koude
hapjes en twee warme hapjes waardoor je gerust kunt bij
zitten aan de tafel en mee kunt genieten van de sfeer.
Wanneer? Donderdag 21 november 2019.
- Groep 1: 9 u tot 12 u
- Groep 2 van 13 u tot 16 u
Uiterste datum van inschrijving: 12 november 2019.
Naam therapeut: Gerlinde D’Hondt.
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REGIOHUIS HASSELT.
Hondenkoekjes bakken.
Voor iedereen die een trouwe viervoeter in huis heeft of er
eentje kent. We gaan hen eens verwennen met zelfgemaakte
hondenkoekjes!
Wanneer? Woensdag 6 november 2019.
- Groep 1 van 10 u tot 12 u
- Groep 2 van 13 u tot 15 u
Uiterste datum van inschrijving: 20 oktober 2019.
Naam therapeut: Greet Bervoets.

REGIOHUIS KORTRIJK.
Quiches.
Quiches vind je in alle maten, vormen en soorten. Een ding
hebben ze gemeen: ze zijn overheerlijk! Werk je koelkastrestjes
weg, kies je lievelingsingrediënt of ga eens voor een extra
feestelijke quiche…het resultaat is altijd hartverwarmend. De
module bestaat uit 2 lessen.
Wanneer?
Maandag 4 november 2019 of dinsdag 5 november 2019:
- Van 10 u tot 12.30 u
- Pauze van 12.30 u tot 13 u
- Van 13 u tot 15.30 u
Uiterste datum van inschrijving: 29 oktober 2019.
Naam Therapeut: Annelies De Pauw.
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REGIOHUIS LEUVEN.
Quiches.
Quiches vind je in alle maten, vormen en soorten. Een ding
hebben ze gemeen: ze zijn overheerlijk! Werk je koelkastrestjes
weg, kies je lievelingsingrediënt of ga eens voor een extra
feestelijke quiche…het resultaat is altijd hartverwarmend. De
module bestaat uit 2 lessen.
Wanneer? Maandag 25 november 2019 van 10 u tot 12 u en
van 13 u tot 15 u.
Uiterste datum van inschrijving: 1 november 2019.
Naam therapeut: Flore Nollet.
De kostprijs wordt ter plaatse betaald aan de therapeut.
Deze wordt bepaald door de aankoop van de nodige
ingrediënten en het aantal deelnemers. Je kan enkel
deelnemen na telefonisch contact met de therapeut en
na bevestiging.

Module iPad en iPhone.
In deze module wordt er kennis gemaakt met de iPhone en/
of iPad. Volgende items komen aan bod:
• Verkennen van iPad/iPhone.
• Basishandelingen op de iPad/iPhone.
• Siri: uw persoonlijke assistent.
• VoiceOver: bewegingen en oefeningen.
• Werken met standaardapplicaties: bellen, mail en
berichten.
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De modules worden georganiseerd in groepjes van 3
personen. Binnen de drie lesmomenten overlopen we stap
voor stap de handelingen, leren we ze toepassen tot iedereen
ze onder de knie heeft en maken we plaats om nodige vragen
op te lossen.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt er is sommige
regiohuizen een opsplitsing gemaakt tussen de werking
met vergroting (Zoom) en met de spraak (VoiceOver). Bij
de inschrijving zal je dan door de therapeut hiervan op de
hoogte gebracht worden. Jouw deelname is pas definitief na
telefonisch contact met de therapeut.
Je mag je eigen iPad of iPhone meebrengen naar de lessen.
Bezit je nog geen toestel dan kan je toch de lessen volgen.
Geef dit bij je inschrijving door, zo kan er voor het nodige
materiaal gezorgd worden.

REGIOHUIS ANTWERPEN.
• Donderdag 3 oktober 2019 van 10 u tot 12.30 u.
• Donderdag 10 oktober 2019 van 10 u tot 12.30 u.
• Dinsdag 15 oktober 2019 van 10 u tot 12.30 u.
Inschrijven voor 23 september 2019.
Naam therapeut: Greet Bervoets.

HOOFDZETEL IN BRUSSEL.
• Maandag 2 december 2019 van 9 u tot 12 u.
• Woensdag 4 december 2019 van 9 u tot 12 u.
• Vrijdag 6 december 2019 van 9 u tot 12 u.
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Inschrijven voor 22 november 2019.
Naam therapeut: Flore Nollet.

REGIOHUIS GEEL.
• Donderdag 7 november 2019 van 10 u tot 12.30 u.
• Dinsdag 12 november 2019 van 10 u tot 12.30 u.
• Donderdag 14 november 2019 van 10 u tot 12.30 u.
Inschrijven voor 21 oktober 2019.
Naam therapeut: Hanna Onckelinx.

REGIOHUIS GENT.
• Maandag 18 november 2019 van 10 u tot 12.30 u.
• Donderdag 21 november 2019 van 10 u tot 12.30 u.
• Woensdag 27 november 2019 van 10 u tot 12.30 u.
Inschrijven voor 1 november 2019.
Naam therapeut: Annelies De Pauw.
REGIOHUIS HASSELT.
• Woensdag 2 oktober 2019 van 10 u tot 12.30 u.
• Woensdag 9 oktober 2019 van 10 u tot 12.30 u.
• Maandag 14 oktober 2019 van 10 u tot 12.30 u.
Inschrijven voor 16 september 2019.
Naam therapeut: Greet Bervoets.
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REGIOHUIS KORTRIJK.
• Woensdag 4 december 2019 van 10 u tot 12.30 u.
• Maandag 9 december 2019 van 10 u tot 12.30 u.
• Donderdag 12 december 2019 van 10 u tot 12.30 u.
Inschrijven voor 22 november 2019.
Naam therapeut: Annelies De Pauw.

Wens je meer info over deze modules? Aarzel niet
om ons te contacteren via 02 533 32 11.
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SENSIBILISERINGSSESSIES.
De Brailleliga organiseert op regelmatige basis
sensibiliseringssesies over de visuele handicap. Deze zijn
bedoeld voor familie en vrienden van een persoon met een
visuele beperking of voor professionals die in contact staan
met blinde of slechtziende personen. Je leert er meer over
de visuele handicap, over de diensten van de vereniging en
je neemt deel aan inleefsessies.
Meer info: https://www.braille.be/nl/over-ons/geleidebezoeken-en-animatiesessies/sensibiliseringssessies

NIEUWS VAN DE SPELOTHEEK.
Een korte voorstelling van de nieuwe spelletjes in de Spelotheek.
Kakkerlakkenpoker (M18015) zal je gelukkig geen echte
kakkerlakken opleveren! Alleen echte leugenaars zullen
hun tegenstanders voor de gek kunnen houden. Een eerste
kennismaken met bluf, gemakkelijk en leuk: dilemma’s en
lachbuien verzekerd!
Driehoek, cirkel, vierkant: de dobbelstenen geven het doel
aan dat moet worden bereikt om van je chips af te komen.
Wie te veel doet of geen risico’s neemt, zal geen winnaar zijn!
Pok (M19035) is een leuk en vermakelijk strategiespel voor
iedereen die eens iets anders wil spelen.
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Ga met Mr. Potato Head (M19014) en zijn familie op safari!
Ze nemen 60 items mee. Aan jou om de nodige onderdelen
te monteren om het juiste uiterlijk samen te stellen.
Tot slot, voor de liefhebbers van bouwspelletjes, het ontwerp
van de Insectentoren (M19022) maakt het spel spannender.
Gooi met de dobbelstenen en verwijder met één hand een
blok van dezelfde kleur uit de toren. Blokspellen stimuleren
de creativiteit, verbeelding, logisch denken en oog-hand
coördinatie van kinderen.

Andere spelletjes in gedachten? Aarzel niet om
de volledige lijst op te vragen via 02 533 32 56
of via bib@braille.be

NIEUWS VAN DE DIENST
VRIJETIJDSBESTEDING.
Activiteiten oktober tot en met december 2019.
Definitieve programma’s worden je in een persoonlijke
uitnodiging bezorgd. Inschrijving is verplicht. Schrijf je in via
het telefoonnummer 02 533 32 90. Telefonisch inschrijven
kan vanaf nu op dinsdag van 10 uur tot 13 uur en op vrijdag
van 13 uur tot 16 uur. Het aantal plaatsen is beperkt! Ontdek
meer informatie over de activiteiten op onze website, onder
de rubriek Agenda.
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ALLE REGIO’S.
• Zaterdag 30 november 2019: activiteit kinderen alle
Vlaamse regio’s: de grote Sinterklaasshow in het Sportpaleis
te Antwerpen.

REGIO ANTWERPEN.
• Vrijdag 25 oktober 2019: uitstap regio Antwerpen: Bezoek
aan het Kempens Diamantcentrum en aan het hedendaags
Ambachtelijk bedrijf ‘Den Gouden Haan’. Dit bedrijf is
gespecialiseerd in het ambachtelijk maken van advocaat,
kwaliteitshoning, confituren, likeuren en kruidenbonbons.

• Donderdag 12 december 2019: activiteit regio Antwerpen:
lezing ‘Geef darmkanker geen kans’ in de hoofdzetel van
de Brailleliga in Brussel (Engelandstraat 57,1060 Brussel).
Zaal Ray Charles (Pianolokaal – 4de verdieping kant
Hollandstraat). Welkom vanaf 13.30 u. Aanvang 14 u.

REGIO BRUSSEL.
• Donderdag 28 november 2019: uitstap regio Brussel:
bezoek aan Breydelham in Gavere.
• Donderdag 12 december 2019: activiteit regio Brussel:
lezing ‘Geef darmkanker geen kans’ in de hoofdzetel van
de Brailleliga in Brussel (Engelandstraat 57,1060 Brussel).
Zaal Ray Charles (Pianolokaal – 4de verdieping kant
Hollandstraat). Welkom vanaf 13.30 u. Aanvang 14 u.
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REGIO GEEL.
• W oensdag 6 november 2019: uitstap regio Geel:
programma nog te bepalen.

REGIO GENT.
• Donderdag 10 oktober 2019: activiteit regio Gent:
degustatie van Spaanse wijnen waarvan het etiket voorzien
is van brailleschrift.
• Donderdag 14 november 2019: uitstap regio Gent: bezoek
aan Libeco in Meulebeke en rondleiding op het vliegveld
Kortrijk-Wevelgem.

REGIO HASSELT.
• Donderdag 31 oktober 2019: uitstap regio Hasselt:
programma nog te bepalen.

REGIO KORTRIJK.
• Vrijdag 25 oktober 2019: activiteit regio Kortrijk: workshop
kleuradvies.
• Vrijdag 8 november 2019: uitstap regio Kortrijk: bezoek
aan Het Rubenshuis en een bezoek aan museum PlantinMoretus in Antwerpen.
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REGIO LEUVEN.
• Woensdag 20 november 2019: uitstap regio Geel:
programma nog te bepalen.

REGIO OOSTENDE.
• Woensdag 23 oktober 2019: activiteit regio Oostende:
workshop kleuradvies.
• Dinsdag 26 november 2019: uitstap regio Oostende:
bezoek aan chocolatier Balerdon in Sint-Niklaas.
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HULPMIDDELEN: LAATSTE NIEUWS.
Een aanvraag voor tussenkomst bij het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH) voor volgende
hulpmiddelen kan je sinds 1 juli 2019 niet meer combineren
met een aanvraag voor een tablet:
•	Andere noodzakelijke aanpassingen pc:
toetsenbordstickers, toetsenbordhoes, toetsenbord
met grote en/of contrasterende letters;
•
Brailleleesregel met 40 tot 79 cellen;
•
Brailleleesregel met 80 cellen of meer;
•
Brailleprinter;
•
Monitorarm;
•	Schermuitleesprogramma’s voor bureaucomputers en
laptops;
•
Vergrotingssoftware met spraakondersteuning;
•
Vergrotingssoftware zonder spraakondersteuning;
•
Spraaksyntheseprogramma;
•	Tekstherkenningsprogramma met scanner
(tekstherkenningssysteem op basis van standaard pc).
Meer informatie kan je vinden op de website www.vaph.be
via de rubriek ‘Hulpmiddelen’.
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Dag 2: we zijn naar Boudewijn Seapark gegaan waar we dolfijnen mochten aaien.

Dag 3: op bezoek bij de brandweer van De Haan. We mochten naar boven met de
brandladder en mochten zelfs eens spuiten met een brandslang.
19
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Dag 4: we hebben gedaan zoals iedereen die naar de zee gaat, met een gocart rijden !

Gouden Loper Michel Siffert wordt in de bloemetjes gezet tijdens de 20 km door Brussel 2019.

De Brailleliga dankt Boudewijn Seapark, de brandweer van De Haan, en
iedereen die financieel heeft bijgedragen aan dit kamp, nl. alle lopers en sponsors
die de 20 km door Brussel 2019 meeliepen in het team van de Brailleliga.
Onze Gouden Loper 2019 - Michel Siffert - bezocht de kinderen tijdens het
kamp. Zo heeft hij kunnen zien hoe waardevol deze zelfstandigheidskamp is.
20
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DE DAISYSPELER: TOEGANGSPOORT
NAAR HET AUDIOBOEK.
Van 17 tot 19 oktober 2019 opent BrailleTech zijn deuren voor alle
personen met een visuele handicap die op zoek zijn naar technologische
oplossingen om hun visuele handicap te helpen overwinnen. Je vindt
er talloze apparaten om te lezen, te schrijven, op internet te gaan, te
communiceren,… Het is ook een gelegenheid om de aangepaste boeken
van de Franstalige bibliotheek van de Brailleliga te ontdekken, inclusief
de DAISY-boeken en -spelers
In 1920 zag Brailleliga het levenslicht. Het oorspronkelijke doel was een
bibliotheek met boeken in braille te openen zodat personen met een visuele
handicap ook toegang zouden krijgen tot lectuur. Door de jaren heen
en met de technologische evolutie, kwamen er naast brailleboeken ook
boeken in grootletterdruk en audioboeken. Deze laatste werden kenden
een evolutie van cassettes, naar cd’s naar het digitale DAISY-formaat.
Het digitaal toegankelijk informatiesysteem (DAISY) is een formaat
ontworpen voor mensen met een visuele handicap. Dankzij het formaat
kan je door het opgenomen
boek bladeren, stoppen met
lezen en later op dezelfde
plaats hervatten, direct naar
een specifiek hoofdstuk gaan,
een bladwijzer plaatsen, de
afspeelsnelheid kiezen zonder
stemvervorming,…
Als je naar audioboeken in
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DAISY-formaat wilt luisteren, heb je een DAISY-speler nodig. Het is een
apparaat uitgerust met grote toetsen, tactiele indicaties en geluidsfuncties.
Er zijn draagbare spelers en zelfs toepassingen voor smartphones. In 2005
werkten de lezers uitsluitend met cd’s. Vandaag bieden ze de mogelijkheid
om een boek te lezen dat is opgenomen op een SD-kaart, een USB-stick,
gedownload van internet of via streaming.
De boeken kunnen gratis worden uitgeleend bij de Brailleliga. De DAISYspelers daarentegen zijn afkomstig van gespecialiseerde bedrijven en
zijn vrij duur. Voor personen jonger dan 65 die zijn ingeschreven bij
regionale agentschappen, is een gedeeltelijke terugbetaling door PHARE,
AViQ, VAPH of Dienststelle mogelijk. Om in aanmerking te komen
voor financiële steun van een van deze fondsen, moet de persoon met een
handicap voor zijn 65e erkend zijn.
Om iets te doen aan deze discriminatie verleent de Brailleliga al sinds
2005 bijstand aan 65-plussers om hen in staat te stellen een DAISY-speler
te kopen aan € 110 of de prijs van een gewone CD-speler voor ziende
personen.. Het is niet acceptabel dat iemand gestraft wordt vanwege zijn
handicap, daarom komt de Brailleliga tussen voor het verschil.
In 14 jaar tijd kwam de Brailleliga tussen voor de aankoop van 2352
DAISY-spelers, wat neerkomt op een bedrag van 491.919 euro. Dit kan de
Brailleliga doen dankzij de steun van de Nationale Loterij, verschillende
opeenvolgende toegewijde fondsen (zie kader) en commerciële gestes van
de leveranciers.
Elk jaar zijn er steeds meer mensen die de hulp van de Brailleliga
inroepen om een DAISY-speler aan te schaffen. Wij willen dus
een oproep lanceren aan jullie, trouwe lezers en schenkers, om
deel te nemen aan dit project via een gift of een opgedragen fonds.
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Om in aanmerking te komen voor hulp, moet aan deze voorwaarden
zijn voldaan:
- een visuele handicap van ten minste 60% hebben;
- ouder zijn dan 65;
- niet in aanmerking komen voor regionale fondsen;
- wonen in België;
- ingeschreven zijn bij de Brailleliga.
Geïnteresseerde personen kunnen contact opnemen met de Sociale dienst
van de Brailleliga. Het verzoek zal worden geanalyseerd op geldigheid.
Zodra groen licht gegeven wordt, kan een van deze 3 modellen worden
aangekocht die bij de BrailleShop worden verkocht:

·

 ictor Reader Stratus 4M (€ 415):
V
tafelmodel, CD-, SD- en USB-functie;

·

 lextalk PTN2 (€ 385):
P
tafelmodel, CD-, SD-, USB- en internetfunctie;

·

 ictor Reader Stream (€ 385):
V
draagbaar model, SD- en USB-functie.
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Wat is een opgedragen fonds?
Sommige mensen die geen directe erfgenaam hebben, betreuren dat
hun naam en levenswerk niet kunnen worden bestendigd. Om dit te
verhelpen, biedt de Brailleliga een eenvoudige en effectieve oplossing:
opgedragen fondsen. Het fonds wordt opgericht door een schenker, en
draagt de naam die de schenker kiest. Met dit fonds wordt een project
of activiteit gefinancierd die voor hem of haar belangrijk is. Dit is ook
het geval voor de opgedragen fondsen, die sinds 2005 DAISY-spelers
financieren voor blinde of slechtziende personen. In de voorbije 14
jaar zijn de volgende opgedragen fondsen tussengekomen: Marcel
ELST Fonds, Mélanie VAN SICHEM, Gilles DEMEZ, Chantal DE
DECKER. Deze fondsen zijn nu uitgeput, vandaar onze oproep.
Deze mogelijkheid biedt een passend antwoord op de wensen van
schenkers die hun vrijgevigheid willen uiten tegenover mensen met een
visuele handicap, terwijl ze zichzelf of een geliefde blijven erkennen.
Neem voor meer informatie contact op met de directie van de Brailleliga
via het nummer 02 533 33 19.
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RECHTEN VAN PERSONEN MET EEN
HANDICAP VERDEDIGD BIJ VN.
Op 29 maart 2019 kwam het VN-Comité voor de Rechten van Personen
met een Handicap bijeen om een vragenlijst op te stellen. Via deze
vragenlijst willen ze bij de Belgische regeringen polsen welke vorderingen
het land heeft geboekt bij de uitvoering van het Verdrag inzake de
Rechten van Personen met een Handicap.
Voor deze gelegenheid ontving het Comité een delegatie van het BDF
(Belgian Disability Forum), UNIA (Interfederaal Centrum voor Gelijke
Kansen) en GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap).
Deze drie delegaties bereidden in overleg de bijeenkomst voor om op een
coherente manier te communiceren en om de realiteit van het leven van
personen met een handicap in België waarheidsgetrouw mee te geven.
Nadien stelde het Comité op 30 april 2019 een lijst, in de vorm van 70
vragen, met te behandelen onderwerpen op.

De vragen van de leden van het Comité hebben betrekking op de meeste
aspecten van het leven van personen met een handicap in België. Zij zijn
25
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bestemd om hen in staat te stellen de geboekte vooruitgang sinds 2014 al
dan niet te beoordelen. Deze vragen richten zich op:

·
·
·
·
·
·

de persoonlijke mobiliteit van mensen met een handicap
vergemakkelijken in alle aspecten van het leven, zoals individuele
steun en omgevingsaanpassingen;;
belemmeringen en discriminatie bij sollicitaties en op de werkvloer
bestrijden, zoals niet aangepaste werkposten;
de voorwaarden om organisaties voor personen met een handicap te
kunnen raadplegen en de deelname aan besluitvormingsprocessen met
betrekking tot personen met een handicap;
de situatie van personen van wie het verzoek om erkenning van
een handicap wordt ingediend nadat zij de leeftijd van 65 jaar
hebben bereikt;
problemen in verband met de versnippering van rechten tussen
verschillende machtsniveaus;
belemmeringen voor de uitvoering van inclusief onderwijs;

België heeft nu één jaar de tijd om deze 70 vragen te beantwoorden.
Nadien volgt een constructieve dialoog. Deze is gepland is voor 2020 of
later. Het maatschappelijk middenveld (BDF, UNIA en GRIP) zal de kans
krijgen om te reageren op het rapport van België. Zo is het waarschijnlijk
dat ons land als antwoord op sommige vragen bestaande wetteksten zal
benadrukken. Het maatschappelijk middenveld kan dan tegenargumenten
aanhalen op basis van de praktijk.
Momenteel coördineren het BDF en de adviesraden - waarvan de
Brailleliga lid is - hun werkzaamheden om de vragen van de deskundigen
zichtbaar te maken en te proberen de politieke prioriteiten van de volgende
parlementen en regeringen te sturen.
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NOOZO: STAND VAN ZAKEN.
Van 1 oktober 2018 tot eind december 2020 nemen meer dan twintig
Vlaamse verenigingen van personen met een handicap, waaronder de
Brailleliga, deel aan het NOOZO-project (‘Niets Over Ons Zonder
Ons’). Het doel? Het oprichten van een Vlaamse adviesraad handicap
om personen met een handicap hun stem te laten horen in het beleid van
de Vlaamse regering
Een stand van zaken:
Er werd een afsprakennota ondertekend tussen GRIP vzw (host-vzw) en
NOOZO met als doel een onafhankelijke advisering te garanderen binnen
het kader dat bevoegd minister Homans heeft opgelegd.
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Het startschot voor advisering werd gegeven door de eerste samenkomst
op 3 juli 2019 van de adviesgroep die instaat voor de advisering. Het doel
is om in het najaar tot een adviesprogramma te komen en tenslotte tot
adviezen rond welbepaalde thema’s.
De Brailleliga is lid van deze adviesgroep en zal in de toekomst actief
meewerken aan advisering.
Meer info kan je raadplegen op de website www.noozo.be

Het diversiteitsplan,
een meerwaarde voor elk bedrijf

Meer verscheidenheid aan talent en ervaring maakt elk bedrijf sterker.
Met het diversiteitsplan helpt Select Actiris werkgevers inspelen op een
maatschappij in verandering.
Ontdek snel meer over onze gratis begeleiding en financiële ondersteuning.

select.actiris.brussels
02/505 77 05
servicediversite@actiris.be

Met de steun van het Europees sociaal fonds

ligue_braille_180X120_N_B.indd 2
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DE BRAILLELIGA KOMT
NAAR JE TOE.
Het hele jaar door organiseert de Brailleliga evenementen en neemt
ze deel aan beurzen. Ze stelt er haar gratis diensten voor aan blinde
en slechtziende personen en sensibiliseert er het grote publiek over
de visuele handicap.
Retrouvailles.
Tijdens het weekend van 31 augustus en 1 september waren we aanwezig
op Retrouvailles. Dit vond plaats in het Parc de la Boverie in Luik.

1001Familles.
1001Familles staat in het teken van gezinnen en
vooral kinderen. Breng onze stand een bezoekje op
zaterdag 28 of zondag 29 september in WEX (Marcheen-Famenne)! Je vindt ons terug in het themadorp
‘Services et Santé’.
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BrailleTech.
Afspraak op donderdag 17, vrijdag
18 en/of zaterdag 19 oktober op de
hoofdzetel van de Brailleliga! Onze
hulpmiddelenbeurs BrailleTech
brengt alle Belgische verdelers van
aangepaste hulpmiddelen voor blinde
en slechtziende personen samen én je
kan er deelnemen aan workshops en
infosessies. Gratis toegang.

Ophtalmologica Belgica.
Van 27 tot en met 29 november nemen we ook deel aan het congres
Ophthalmologica Belgica (OB) in Brussel.
De Warmste Week.
In december kan je de Brailleliga kiezen als goed
doel voor De Warmste Week. Elke actie, groot of
klein, is meer dan welkom! Je kan ook een plaat
aanvragen. Meer info via
charlotte.santens@braille.be
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VRIJWILLIGERS IN DE KIJKER:
GEEN EVENEMENTEN ZONDER
HELPENDE HANDEN.
‘Een andere kijk op het leven’: een boodschap die we niet alleen
kunnen verspreiden. Dankzij de hulp van vrijwilligers tijdens
evenementen kunnen we onze vereniging en haar diensten bekend
maken bij het grote publiek
De Brailleliga is het hele jaar door aanwezig op verschillende evenementen
met een infostand. Daarnaast organiseren we ook zelf evenementen.
Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! Enkele van onze
huidige vrijwilligers vertellen over hun ervaringen. Wie weet overtuigen
ze jou wel om in hun voetsporen te treden!
Kijk op de wereld verruimen.

Gaston in actie tijdens BrailleTech.

“Ik kwam met de Brailleliga in contact
door de sterke verergering van mijn
slechtziendheid ten gevolge van
netvliesloslating. Na enkele maanden
heeft een medewerkster me gevraagd of
Christiane (zijn echtgenote, nvdr.) en ikzelf
geen vrijwilligerswerk wilden doen”,
vertelt Gaston. “Eén van onze eerste taken
was tijdens een BrailleDay voor blinde
en slechtziende kinderen in Technopolis.
We bedienden daar de kinderen in het
restaurant en hielpen hen indien nodig bij
hun activiteiten”, gaat hij verder.
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Gaston en zijn echtgenote zijn ondertussen vertrouwde gezichten: “Ter
gelegenheid van allerlei evenementen en beurzen bemannen we de stand
van de Brailleliga om het publiek in te lichten over hun activiteiten
en dienstverlening”, zegt hij. “Zo zorgden we al enkele keren voor de
catering en receptie bij de prijsuitreiking van de Tombola. Dat was ook zo
bij de opening van het regiohuis in Leuven.” Ze waren ook van de partij
tijdens de 20 km door Brussel en de BrailleTech.
“We doen vrijwilligerswerk omdat er nood aan is maar ook omdat het
de kijk op de wereld, op de samenleving verruimt. Je ontmoet allerlei
mensen. Zo ontmoette ik tijdens het Irisfeest een professor van Griekse
afkomst die gedoceerd had aan de Boston University in de VS en nadien
aan de UGent. Ze vroeg me of er geen mogelijkheid tot samenwerking
was in het kader van een project. Zo maak je een beetje van alles mee!”,
besluit Gaston.
Vertellen uit eigen ervaring.
Ook José is geen onbekende bij de Brailleliga. “Omdat ik zelf een visuele
handicap heb, kan ik uit eigen ervaring
spreken over slechtziendheid”, legt hij
uit. “Ik ben me bewust van het gebrek aan
algemene kennis over personen met een
visuele handicap en het stereotype van een
blinde persoon met zijn hond en witte stok…
Iedereen kan op elke leeftijd getroffen
worden door een visuele handicap, of dat
nu door een aandoening of een ongeval is.”

José tijdens de Foire du Libramont.
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“Tijdens evenementen bestaat mijn taak eruit om de stand en het materiaal
op te zetten. Ik informeer bezoekers aan de hand van brochures maar
ook door kleine hulpmiddelen en leg uit welke hulp de Brailleliga hen
kan bieden. Ik plaats de bezoekers ook in een inleefsituatie door hen
simulatiebrillen te laten opzetten”, vertelt hij.
Iets teruggeven aan de maatschappij.
Sophio herinnert zich haar eerste evenement
nog goed: “Het was het bemannen van een
stand tijdens het Irisfeest. Een medewerker
van de Brailleliga heeft me op voorhand
de nodige uitleg gegeven. Het evenement
verliep heel goed en iedereen was heel
sympathiek!” Ze is duidelijk waarom ze het
doet: “Ik wil personen met een handicap
kunnen helpen en het is een manier om
iets terug te geven aan de maatschappij.”
Sophio aan de slag tijdens de 20 km door Brussel.

Geen stands zonder chauffeurs

Jan.

Het materiaal voor een stand vervoert zichzelf niet
en een stand bouwt zichzelf niet op. Daarom doen
we een beroep op vrijwillige chauffeurs, zoals
Jan er een is: “Ik leerde de vereniging kennen via
een voormalig chauffeur. Nu verzorg ik zelf het
transport, de opbouw en afbraak van de stands van
de Brailleliga.” En dat doet hij met hart en ziel: “Als
gepensioneerde vind ik het maar normaal dat ik een
klein deeltje van mijn vrije tijd kan spenderen voor
een goed doel.”
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We hebben jou nodig! We zijn op zoek naar:
1) Vrijwilligers om ons te vertegenwoordigen

··
·
·

Neem je graag deel aan een of meerdere evenementen?
Deins je er niet voor terug om mensen aan te spreken?
 il je mee helpen om het grote publiek te sensibiliseren over de
W
visuele handicap?
Ben je enkele weekends vrij?

 an ben jij de persoon die we zoeken om onze standen
D
te bemannen, samen met de medewerkers van de Brailleliga.
2) Chauffeurs/standenbouwers

··

Steek je graag de handen uit de mouwen?
 eschik je over een eigen wagen, met een ruime laadruimte?
B
Omwille van de lage emissiezones in meerdere steden in ons
land, moet jouw dieselwagen beschikken over euronorm 5 of 6.
Heb je een wagen op benzine of LPG, dan is de minimumvereiste
euronorm 2. Je kan deze euronorm terugvinden op het
inschrijvingsformulier van de wagen

De taak van een vrijwillige chauffeur/standenbouwer bestaat eruit om
materiaal te vervoeren en onze standen op te bouwen en af te breken. Je
ontvangt een kilometervergoeding.
Ervaring is niet vereist. De Brailleliga zorgt voor de nodige vorming en
omkadering.
Interesse of heb je nog enkele vragen? Neem contact op met onze
Vrijwilligersdienst via vol@braille.be of via 02 533 32 11.
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ONZE VREUGDE, ONS VERDRIET.
We willen graag iedereen bedanken die tijdens het laatste trimester
de Braillelilga gelinkt heeft aan een gelukkige of ongelukkige
familiegebeurtenis. Ter gelegenheid van een bruiloft, een jubileum,
een pensioen, een overlijden,… nodigden ze hun vrienden uit om hun
vriendschap te tonen door een gift te doen aan de Brailleliga, omdat ze
de waarden steunen.
Als je dit ook wenst te doen, breng dan de Brailleliga op de hoogte en
vraag jouw vriendenkring om de volgende mededeling te vermelden:
‘Gift bij speciale gebeurtenis: [De naam van jouw keuze]’

NIETS DAN GOEDS.
In deze festivalperiode kunnen we het niet laten een anekdote te vertellen
van Vanessa, een fan van Lenny Kravitz, Amerikaanse zanger, componist
en acteur.
“Op donderdag 6 juni was ik aanwezig op het concert van Lenny Kravitz
in Paleis 12 in Brussel. Een prachtig en vooral magisch moment: tegen
het einde opende ik mijn witte stok en ging naar het hek voor het podium.
Er stonden zes of zeven mensen voor me. De mensen waren erg aardig en
lieten me tot bij het hek komen.”
“Daar stak ik mijn witte stok naar voren (...) Een man naast me vertelde
me waar Lenny was, maar ik kon hem niet zien met mijn 1/20e zicht.
Dezelfde man zei tegen me: ‘Lenny is van het podium gekomen, hij
nadert, hij staat daar, voor jou.’ Ik stak mijn hand uit, Lenny heeft hem
genomen (...) en hij omhelsde me! Hij hield mijn hoofd op zijn borst, wat
een aangenaam moment!”
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“Na afloop van het concert kwam hij bij me terug en
gaf me iets in mijn hand: zijn gitaarplectrum! (…)”
“Soms heb je geluk in het leven, en voilà, de
charmante Lenny Kravitz was attent voor mijn
handicap. Je moet niet bang zijn om het te laten zien
en je witte stok te tonen. Unieke ervaringen als deze
kunnen je dan overkomen!”

Eindejaarsfeesten: denk aan onze wenskaarten!
De eindejaarsfeesten zijn niet meer zo veraf… Er zijn tal van
manieren om je beste wensen over te maken aan dierbaren, onder
andere via een mooi kaartje in hun brievenbus. De Brailleliga
verkoopt wenskaarten om de financiering van haar Sociale dienst
te ondersteunen. Doe jouw vrienden dus een plezier en steun
tegelijkertijd een goed doel!
Catalogus en voorwaarden: www.braille.be/nl/steun-ons/wenskaarten

36

69e GROTE TOMBOLA
VAN DE BRAILLELIGA
ten voordele van blinde en slechtziende personen
BONGOBONNEN

SPEEL
EN WIN

€ 549

€ 75 000

€ 800

in S
Staatsfondsen

OF ÉÉN VAN DE 5000
P
PRIJZEN!

HYUNDAI I10

REISCHEQUE VAN € 2 000

Maar ook elektrische ﬁetsen, tablets, huishoudtoestellen, gereedschap, cadeaubonnen Neuhaus en INNO, …
Er is voor elk wat wils! Je vindt de volledige lijst op www.braille.be/tombola
Niet contractuele foto’s. Detailprijs van juni 2019.

HOE DEELNEMEN AAN DE TOMBOLA?
1 boekje = 5 biljetten + 1 gratis biljet,
dus 6 winstkansen!
PRIJS
1 biljet
1 boekje
2 boekjes
3 boekjes
4 boekjes
5 boekjes

=
=
=
=
=
=

€ 3,40
€ 13
€ 25
€ 37
€ 49
€ 60

Stort het gewenste bedrag op het rekeningnummer van de
Tombola van de Brailleliga, met de precieze vermelding van je
naam en adres. De biljetten worden je binnen de 3 weken per
post toegestuurd.

(€ 2,40 + € 1*)
(€ 12 + € 1*)
(€ 24 + € 1*)
(€ 36 + € 1*)
(€ 48 + € 1*)

IBAN : BE10 0003 0019 6004
BIC : BPOTBEB1

(geen verzendingskosten)

03/12/2019

Afsluitdatum Tombola
(uiterste datum voor ontvangst betaling).

09/12/2019

Openbare trekking om 15u op de hoofdzetel
van de Brailleliga onder toezicht van
Meester Peter Walravens, gerechtsdeurwaarder.

* Verzendingskosten van de biljetten en van de resultaten.
Vanaf 5 boekjes hoef je geen verzendingskosten te betalen.

De biljetten zijn eveneens te koop op de zetel van de Brailleliga,
Engelandstraat 57 te 1060 Brussel, tot op de dag
van de trekking, 09/12/2019 (tot 12u).

MEER INFO
We bedanken onze partners:

www.braille.be/tombola

