
Persbericht 

 

Brailleliga vzw ondersteunt en begeleidt gratis meer dan 15.500 blinde en slechtziende personen om zo zelfstandig mogelijk te leven. Zo 
biedt de Brailleliga naast ondersteuning in het dagelijks leven ook begeleiding op en op weg naar de arbeidsmarkt en organiseert ze 

aangepaste vrijetijdsactiviteiten. De Brailleliga is actief in heel België en heeft haar hoofdzetel in Brussel. Er werken 134 mensen en 597 
vrijwilligers. Meer informatie: https://www.braille.be. 

 

 
BrailleTech 2019: technologie geeft personen met een visuele 

handicap een duwtje in de rug  
 

Van 17 tot en met 19 oktober 2019 van 10 uur tot 16.30 uur 

Engelandstraat 57 – 1060 Brussel 
 

 
Van 17 tot 19 oktober 2019 organiseert de Brailleliga in Brussel haar jaarlijkse 
hulpmiddelenbeurs BrailleTech. De beurs waar jaarlijks zo’n 1500 bezoekers op afkomen, 
brengt alle Belgische verdelers van aangepaste hulpmiddelen voor blinde en slechtziende 
personen samen onder één dak. De uitgelezen kans voor mensen die blind of slechtziend 
zijn om bestaande oplossingen op de markt te vergelijken en te testen.  
 
Vele van deze hulpmiddelen zijn onmisbaar, zowel op school als thuis als op de werkvloer. 
Ze zorgen ervoor dat de zelfstandigheid van de gebruiker vergroot. De medewerkers van de 
Brailleliga staan tijdens deze driedaagse klaar met hulp en persoonlijk advies. Naast het 
beursbezoek kunnen bezoekers diverse initiaties en infosessies bijwonen en zo advies 
inwinnen bij onze specialisten.  
 
Zo is er een IT-stand waar mensen terecht kunnen met vragen over het gebruik van hun 
iPad of iPhone. Een van de onmisbare hulpmiddelen is de labelpen. Tijdens een infosessie 
wordt er aangeleerd waarvoor een labelpen allemaal gebruikt kan worden. Omgaan met 
verschillende betaalwijzen, is ook niet altijd even eenvoudig voor iemand die niet of slecht 
ziet. Bezoekers kunnen in het atelier Money, Money, Money kennismaken met de diverse 
technische hulpmiddelen en leren hoe ze deze moeten gebruiken. Daarnaast komt VRT 
langs om blinde en slechtziende personen te laten kennismaken met audiodescriptie. 
Luisterpuntbibliotheek stelt er zijn anderslezen-app voor. Behalve de vernoemde workshops 
zijn er nog andere initiaties en infosessies. 
 
De beurs is ook de ideale kans om de bestsellers van onze BrailleShop te (her)ontdekken: 
kleurendetectors, sprekende uurwerken, optische loepen, brailleleesregels,… Tijdens de 
beurs zijn er demonstraties voorzien en is de shop doorlopend open. 
Ontdek het volledige programma op onze website: braille.be. 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Als journalist bent u welkom op de beurs, wij nodigen u graag uit voor een persrondleiding op 
17 oktober 2019 om 11 uur gevolgd door een lunch in ons EyeCafé met getuigen.  
 

Blijf op de hoogte via : 
Facebook : www.facebook.com/brailleliga 
Twitter : https://twitter.com/brailleliga 

Perscontact: 
Charlotte Santens charlotte.santens@braille.be 
T: 02 533 33 34 / G: 0498 69 73 98  

 
Beurs gerealiseerd met de steun van:  
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