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LITERATUUR AAN DE LIJN OM ISOLEMENT TE 

DOORBREKEN 

 

“Verhalen aan de lijn” dit nieuwe tijdelijke initiatief werd door de Brailleliga 

in het leven geroepen om het isolement bij blinde en slechtziende personen 

te doorbreken. De vereniging past haar dienstverlening aan en vindt zichzelf 

opnieuw uit in deze tijden van crisis met als enige doel blinde en slechtziende 

personen te blijven ondersteunen en begeleiden. 

 

Het kortstondige project brengt slechtziende leden en vrijwilligers samen met als 

doel een sprankeltje magie in het dagelijks leven van personen met een visuele 

handicap te brengen in deze sombere tijden. Ook onze vrijwilligers genieten hiervan 

en kunnen hun steentje blijven bijdragen sinds de sluiting van de lokalen van de 

Brailleliga. “Blijf in uw kot, lees een boek!”  Dat is geen gemakkelijk te volgen richtlijn 

voor een blinde of slechtziende persoon. En toch is de mentale gezondheid van 

mensen met een visuele handicap belangrijker dan ooit. 

 

Daarom neemt de Brailleliga het heft in eigen handen met het project “Verhalen 

aan de lijn”. Het idee is heel eenvoudig: onze geïnteresseerde leden nemen contact 

met ons op om een afspraak te maken en we maken een belschema. Op de 

afgesproken dag neemt een vrijwillige lezer contact op met een persoon met een 

visuele handicap en biedt hem een literaire verrassing aan de telefoon. 

 

De teksten (gedichten, fragmenten uit romans, kortverhalen, filosofische teksten) 

werden vooraf zorgvuldig geselecteerd door de medewerkers van de bibliotheek van 

de Brailleliga. Dankzij deze literaire werken, wordt het isolement voor alle betrokken 

partijen doorbroken dankzij hun gezamenlijke passie voor literatuur. Het project 

betekent een positieve bubbel waar je even kan verdwalen in een ander verhaal.  

 

Naast dit nieuwe initiatief blijft de dienstverlening van de Brailleliga overeind. Alle 

medewerkers zijn vanop afstand bereikbaar en contacteren actief alle leden om op 

die manier problemen op te lossen, de continuïteit van de dienstverlening te 

garanderen en de eenzaamheid tegen te gaan. Ook de BrailleShop blijft klaarstaan 

met advies over hulpmiddelen.  

 

Meer dan ooit staat de Brailleliga aan de zijde van blinde en slechtziende 

personen.  
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Praktische informatie: 

Om deel te nemen aan het project, bel je om een afspraak te maken naar onze 

medewerkster Tania. Zij maakt de planning op. Je kan haar bereiken van maandag 

tot vrijdag tussen 9 uur en 12 uur op het nummer 02 533 33 08.  

 

Blijf op de hoogte via: 

Website: www.braille.be  

Instagram: @brailleliga_vzw 

Facebook en Twitter: @brailleliga  

Linkedin: Brailleliga vzw 

Perscontact: 

Charlotte Santens 

02 533 33 34 - 0498 69 73 98    

charlotte.santens@braille.be  

 

 

Over de Brailleliga: 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. 
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