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Blinde en slechtziende jongeren beleven een duikdoop in het 

diepste zwembad ter wereld 

Zaterdag 23/11/2019 - van 15 uur tot 16.30 uur  

Duikcentrum Nemo 33 – Stallestraat 333 - 1180 Ukkel 

 
Hoog tijd voor een vleugje sensatie tijdens de grijze herfstdagen! Op zaterdag 23 
november 2019 neemt de Brailleliga 20 jongeren tussen de 16 en de 25 jaar mee 
naar Nemo33 voor een duik in een van de diepste zwembaden ter wereld. Onder 
begeleiding van professionals kunnen de jongeren zelf ervaren hoe het voelt om 
zo diep onder water te zijn. 
 

De jongeren zullen er ontdekken hoe leuk duiken is, en ook, hoe gemakkelijk het is. 
Ze stappen langzaam de duikwereld binnen en gaan tot tien meter diepte. Tijdens 
deze korte initiatie-duik zal de instructeur alle nodige kennis en technische 
elementen van het duiken in alle veiligheid meegegeven. Nadien is het tijd om in het 
water te stappen. De jongeren leren op dat moment hoe ze onder water moeten 
wandelen en gaan ze voetje voor voetje dieper het water in.  
 
Amusement en sensatie verzekerd op deze onderwater-date, alle deelnemers voelen 
zich ongetwijfeld onmiddellijk als een vis in het water.  
 
Deze activiteit wordt gefinancierd dankzij de sportieve inspanningen van alle lopers 
die in het BrailleTeam de 20 km door Brussel liepen.  
 
___________________________________________________________________ 
 
Praktische info: 
Als journalist ben je welkom tijdens de duikdoop. Deze start om 15 uur en eindigt om 
16.30 uur. 
Gelieve jouw komst op voorhand aan te kondigen bij Charlotte Santens via 
charlotte.santens@braille.be of 0498 69 73 98. 
 
 

Blijf op de hoogte via: 
Website: www.braille.be  
Facebook: https://www.facebook.com/brailleliga   
Twitter: https://twitter.com/brailleliga 
Linkedin: https://nl.linkedin.com/company/gob-brailleliga   

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

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 131 mensen en 613 vrijwilligers. Meer informatie: 
www.braille.be . 
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