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De aanpak van de Brailleliga steunt op haar wens om personen met een visuele handicap 
te ondersteunen en te begeleiden op de weg naar optimale zelfstandigheid, opdat zij hun 
eigen keuzes kunnen maken en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Deze 
benadering sluit aan bij de principes van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap. 

De Brailleliga is een neutrale vereniging die democratische waarden hoog in het vaandel 
draagt. Zij staat ten dienste van alle blinde en slechtziende personen. Actief in alle streken 
van het land, biedt de Brailleliga een gratis dienstverlening aan die alle aspecten en stadia 
van het leven dekt: sociale dienstverlening, begeleiding en aanleren van vaardigheden die 
tot zelfstandigheid leiden, beroepsopleiding en tewerkstelling, culturele activiteiten en 
vrijetijdsbesteding, enz. 



Brailleliga – Activiteitenverslag 2019 – pagina 3 / 27 

1 INLEIDING.  

In 2019 heeft de Brailleliga niet minder dan 1122 nieuwe leden verwelkomd!  
 
Het thema van de grote jaarlijkse sensibiliseringscampagne was de begeleiding van 
personen met een visuele handicap hun hele leven lang. Het doel was om aan te tonen hoe 
de Brailleliga haar dienstenaanbod niet enkel aanpast in functie van de specifieke 
kenmerken van de handicap, maar ook in functie van de behoeften eigen aan de 
verschillende leeftijdsgroepen. 
 
Sport stond dit jaar in de schijnwerpers met de eerste HoruSport, een ontdekkingsdag van 
sporten die aangepast zijn aan de visuele handicap, in samenwerking met het 
revalidatiecentrum HORUS. 
 
Tewerkstelling blijft het stokpaardje van de Brailleliga, maar de strijd is moeizaam, onder 
andere door visieverschillen inzake handicapspecifieke benadering en op financieel gebied. 
Onze diensten, voornamelijk aan Nederlandstalige kant, worden geconfronteerd met  
nieuwe eisen binnen het nieuwe beleid die maken dat het behouden van de aandacht voor 
de doelgroep van blinde en slechtziende werkzoekenden én werkenden moeilijk wordt. 
 
In mei 2019 werden we allen opgeroepen voor de federale, regionale en Europese 
verkiezingen. De Brailleliga maakte van de gelegenheid gebruik om de nieuwe regeringen 
nog eens te verwijzen naar haar memorandum “Voor een meer inclusieve en respectvolle 
maatschappij voor blinde en slechtziende personen”. Dit bevat 53 aanbevelingen voor politici 
om beter rekening te houden met de specifieke behoeften van blinde en slechtziende 
personen in hun beleid. 
 
De Brailleliga is altijd zeer actief op het vlak van de bescherming van de rechten van 
personen met een visuele handicap. Zo werd de directeur van het Nederlandstalige 
departement van de Brailleliga benoemd tot voorzitter van de adviesraad van de handicap 
in deze regio.  
 
De Stichting voor de blinden zet haar steun aan het onderzoek voort via het Fonds voor 
Research in Oftalmologie (FRO). In 2019, naar aanleiding van de reorganisatie van de hulp van 
het FRO, werden fondsen verzameld om toekomstige projecten voor klinische studies in 2020 
te ondersteunen. 
 
Tot slot bedanken wij van harte onze medewerkers, vrijwilligers, schenkers, sponsors en 
overheidsinstanties. Dankzij hun engagement, hun trouw en hun steun werden de 
verwezenlijkingen, die u in dit rapport zult ontdekken, mogelijk gemaakt. 

 

 
Michel Magis                                                                                                                      Michel Berlo 

Directeur                                                                                                                             Voorzitter 
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< 25 jaar: 6,7% (1018 personen)

25-64 jaar: 40,1% (6086 personen)

65 jaar en +: 53,2% (8080 personen)

2 GEHOLPEN PERSONEN IN 2019. 

In 2019 werden 15.184 personen met een visuele handicap door de Brailleliga geholpen om 
hun zelfstandigheid te ontwikkelen of te behouden. Hiertoe konden zij gratis een beroep 
doen op de hulp van maatschappelijk assistenten, ergotherapeuten, lesgevers, jobcoaches, 
bibliothecarissen, enz.  
 
Deze dienstverlening zou niet mogelijk zijn zonder de kostbare steun van de 124  
medewerkers, de 532 vrijwilligers en de talrijke personen die de Brailleliga financieel 
steunen. 
 
 
Indeling van geholpen personen per leeftijdscategorie in 2019. 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Meer dan de helft van onze leden (8080 personen) is ouder dan 65 jaar, 4876 onder hen 
(zijnde 60,3% van deze groep) zijn ouder dan 80 jaar. Deze cijfers reflecteren de 
prevalentieschattingen van de visuele handicap in de industrielanden, waar het merendeel 
te wijten is aan leeftijdsgebonden aandoeningen. 
 
Op welke diensten kunnen personen met een visuele handicap een beroep doen? Hoe 
wordt het grote publiek geïnformeerd en gesensibiliseerd? Hoe worden onze gratis 
aangeboden diensten gefinancierd? Deze punten worden op de volgende pagina's uitvoerig 
besproken. 

2.1 Een andere kijk op het dagelijks leven.  

Te kampen krijgen met blind- of ernstige slechtziendheid haalt het dagelijks leven overhoop: 
de persoon verliest aanknopingspunten, ondervindt moeilijkheden bij het aankleden, koken, 
zich verplaatsen, enz. De Brailleliga begeleidt personen met een visuele handicap gratis 
stap voor stap bij het (terug)vinden van hun zelfstandigheid gedurende heel hun leven. 
 
In eerste instantie verleent de Sociale dienst van de Brailleliga de nodige info en adviezen 
aan de persoon met een visuele handicap en gaat ze samen met hem of haar na of 
ondersteuning kan verkregen worden vanuit regionale, gemeenschaps- of federale 
instanties. De mogelijke verkrijgbare sociale en fiscale voordelen worden bekeken. De 
Brailleliga helpt de persoon ook om de noodzakelijke stappen te ondernemen bij een 
agentschap voor hulp aan personen met een handicap. Een overzicht van de situatie wordt 
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samen met de persoon opgesteld en men oriënteert de persoon naar andere interne of 
externe diensten in functie van zijn of haar behoeften. 
 
In 2019 werd er in het kader van het Persoonsvolgend Budget (PVB) door de Sociale dienst 
ondersteuning aangeboden bij de indiening van 15 Ondersteuningsplannen. Deze werden 
goedgekeurd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 
 
Personen met een visuele handicap maken zich vaak zorgen over hun levenssituatie, hun 
toekomst. De verschillende diensten van de Brailleliga bestaan uit deskundigen die 
klaarstaan om te bekijken hoe zijn maatschappelijke, schoolse of professionele integratie 
kan worden bevorderd, op basis van zijn wensen. 
 
Zelfstandig zijn.  

Zich aankleden, koken, de baby verzorgen, braille leren, zich kunnen verplaatsen met een 
witte stok en/of een blindengeleidehond, hulpmiddelen kiezen en gebruiken, computerles 
volgen, ... Het zijn vormingen en begeleidingen waarvoor slechtziende of blinde personen 
bij onze begeleidingstherapeuten terechtkunnen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychologische ondersteuning.  

Het project “Projet psy” werd in juli 2019 opgestart. Dit kwam er nadat werd vastgesteld dat 
de nood aan psychologische begeleiding bij slechtziende en blinde personen onvoldoende 
wordt beantwoord. Het ontstaan van de handicap heeft diverse gevolgen voor de identiteit 
van een individu, zijn sociaal en professioneel leven, zijn (naaste) omgeving, …  
Belemmeringen tijdens bepaalde fases van het rouwproces bijvoorbeeld, kunnen het 
begeleidende werk van de terreindiensten bemoeilijken. Het is daarom belangrijk om in 
staat te zijn blinde en slechtziende personen te richten naar deskundigen die hen deze 
begeleiding kunnen geven. Een haalbaarheidsstudie werd in 2019 opgestart. 
 
Hulpmiddelen.  

Sprekende horloges, kleurendetectoren, labellezers, telefoons met grote toetsen, 
audiospelers, optische loepen, brailleleesregels, agenda's in grootletterdruk, aangepast 
keukengerei, een witte stok, … heel wat hulpmiddelen zijn onmisbaar in het dagelijks leven 

Foto 1: Elk jaar worden er duizenden blinde of slechtziende personen geholpen door de 
Brailleliga (foto Jean-Michel Byl). 
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van blinde of slechtziende personen. In de winkel van de Brailleliga, de BrailleShop, kunnen 
blinde en slechtziende personen een selectie van meer dan 520 nuttige artikelen testen en 
aankopen die hun leven vergemakkelijken. 
 
Ook smartphones en tablets zijn belangrijke hulpmiddelen om de zelfstandigheid van blinde 
en slechtziende personen te bevorderen, dankzij hun vele specifieke 
toegankelijkheidsfuncties. Onze diensten informeren personen met een visuele handicap 
ook over mogelijke aanpassingen die hen kunnen helpen zelfstandiger te zijn in hun privé- 
of schoolleven. In onze demozaal kan het aangepast materiaal na afspraak getest worden 
en kan er advies ingewonnen worden. Dit kan eveneens tijdens de demonstratiedagen in 
een van de regiohuizen. In 2019 konden wij rekenen op de steun van het privéfonds van 
Ruth en Willy Berler voor de vernieuwing van oud materiaal van onze demozaal: 
smartphones, tablets, computers en andere accessoires met nieuwe technologieën. Dit 
recentere materiaal laat ons toe onze leden beter te adviseren. Het gekozen hulpmiddel kan 
achteraf aangekocht worden bij een leverancier naar keuze. Ten slotte helpen wij personen 
ook bij de stappen voor – indien mogelijk – het bekomen van een financiële tussenkomst 
van overheidsinstanties bij de aankoop van dit materiaal.  
 
De toegankelijkheid van nieuwe technologieën stijgt en zal dit nog doen in de toekomst. In 
deze optiek heeft de Brailleliga in samenwerking met andere verenigingen op 22 mei 2019 
deelgenomen aan het evenement “L’autonomie au fond de ta poche” in Namen, dat als doel 
had professionals op het gebied van de visuele handicap te sensibiliseren over de 
mogelijkheden die smartphones bieden om hun zelfstandigheid bij dagelijkse taken te 
behouden of te (her)winnen. 
 
Tijdens de verkiezingen van 26 mei 2019 was er in Aalst en Mechelen een audiomodule die 
het elektronisch stemmen toegankelijk maakte voor personen met een visuele handicap. De 
audiomodule was uitgerust met een bedieningspaneel met reliëftoetsen. De Brailleliga 
werkte mee aan dit proefproject.      
 
Van 17 tot en met 19 oktober 2019 vond BrailleTech plaats in onze hoofdzetel in Brussel. 
Deze jaarlijkse hulpmiddelenbeurs brengt alle verdelers van aangepast materiaal voor 
blinde en slechtziende personen samen. Zo biedt BrailleTech de kans om alle beschikbare 
hulpmiddelen te vergelijken, te testen en objectief en professioneel advies in te winnen bij 
onze medewerkers. Deze hulpmiddelen evolueren voortdurend en jaarlijks komen er steeds 
meer nieuwigheden op de markt.  
 

Tijdens de editie van 2019 was er een nieuwe ontmoetingsruimte, “EyeCafé” genoemd, om 
bezoekers te verwelkomen met een tas soep of een hotdog. Er werden verschillende 
workshops aangeboden: “Jooki demonstratie” (een intelligente muziekspeler voor kinderen), 
“Ruimte opleiding-werk”, “TOP instellingen voor uw smartphone”, “IT-stand”, “iPhone apps”, 
“Te ondernemen stappen om materiaal te bekomen bij PHARE en het AViQ”, “Ken je onze 
Dienst vrijetijd?”, “Ontspanningsmoment en massages”, “Labelpen”, “Money money 
money”, “Audiodescriptie” en “Aangepaste gezelschapsspellen”.  
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HORUS. 

Om de motorische, cognitieve, sociale, affectieve en functionele ontwikkeling te verbeteren, 
is het soms nodig dat de persoon met een visuele handicap een revalidatieprogramma 
volgt. Zo werd Horus in 2003 geboren uit een samenwerking tussen UVC Brugmann, 
UKZKF en de Brailleliga. Horus is het enige visuele revalidatiecentrum in Brussel. In 
Vlaanderen werkt de Brailleliga samen met de revalidatiecentra van UZ Gent en UZ 
Leuven. In het centrum kan de persoon met een visuele handicap rekenen op een 
multidisciplinair team: revalidatie-oogartsen, orthoptisten, maatschappelijk assistenten, 
therapeuten gespecialiseerd in mobiliteit en hulp in het dagelijks leven, een adviseur in 
technische hulp, een specialiste in psychomotorische revalidatie, een kinesitherapeute en 
een psycholoog.  
 
De laatste jaren is het multidisciplinaire team geëvolueerd, zowel op het vlak van personeel 
als de opvang van patiënten en het starten van de revalidatie. Daarnaast, en naar 
aanleiding van de 6de Staatshervorming, werden de Brusselse revalidatiecentra sinds 1 
januari 2019 overgenomen door Iriscare.  
 
In 2019 is het aantal Horus-patiënten dat plotseling het zicht is verloren of net kennis heeft 
genomen van de diagnose gestegen. Daarnaast zien we meer en meer meervoudige 
handicaps die de opvang van de patiënten bemoeilijken. Wat de soort vraag betreft, stijgt 
het aantal patiënten die naar het centrum komen om zich vertrouwd te maken met de 
nieuwste technologieën en hun materiaal te leren gebruiken, een applicatie, … Het aantal 
aanvragen blijft stijgen. 
 
Horus beleefde heel wat moois in 2019 met de lancering van HoruSport, een 
ontdekkingsdag voor sporten aangepast aan de visuele handicap, die georganiseerd werd 
op 24 april 2019 in het Boudewijnstadion, in samenwerking met Ligue Handisport 
Francophone. 82 personen, volwassenen en kinderen, konden er 6 disciplines uittesten: 
judo, goalball, blindenvoetbal, atletiek, kogelstoten en tandemfietsen.  
 

Foto 2: De BrailleTech, onze grote jaarlijkse beurs voor technische hulpmiddelen. 
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Enkele cijfers:  

• In 2019 deden 1122 personen voor de eerste maal een beroep op onze 
diensten. 

• 3545 persoonlijke gesprekken vonden plaats met de maatschappelijk 
assistenten. 

• 1242 personen werden ondersteund in de ontwikkeling van hun zelfstandigheid 
en 655 personen kregen advies bij de aankoop van een technisch hulpmiddel. 

• In het revalidatiecentrum HORUS werd gezorgd voor de revalidatie van 186 
personen met een visuele handicap, ofwel 1048 uren therapeutische prestaties. 

• 1232 personen bezochten BrailleTech. 

• In de BrailleShop werden 158 Daisy-spelers aangeboden, vaak met de 
financiële steun van de Brailleliga, het Daisy Fonds en de Nationale Loterij. 

• 89 personen genoten de financiële steun van de Nationale Loterij voor de 
aankoop van een smartphone of tablet op voorwaarde dat zij na de aankoop 
een opleiding zouden volgen over het gebruik van het materiaal. 

 

2.2 Een andere kijk op studie en werk. 

Blinde en slechtziende personen stellen zich vaak vragen over hun professionele toekomst. 
Wat zijn mijn opleidingsmogelijkheden? Waar kan ik aan de slag? Hoe vind ik een job die bij 
me past? De Brailleliga helpt hen om op deze vragen een antwoord te vinden. Via 
cognitieve testen, specifieke screeningstechnieken en gesprekken om de motivatie en 
persoonlijke wensen te achterhalen, kunnen de blinde of slechtziende personen zelf de voor 
hen mogelijke pistes ontdekken. Met de hulp en de inzet van het ervaren team van de 
Brailleliga kunnen de personen zo hun toekomst uitstippelen. 
 
Naar school gaan en studeren zijn essentiële stappen om deze toekomst uit te bouwen. 
Een geslaagde opleiding kan de maatschappelijke integratie en de persoonlijke 
ontwikkeling bevorderen. Maar studeren en deze studies afwerken, vergen zware 
inspanningen van blinde en slechtziende studenten. Ook de kostprijs van de specifieke 
hulpmiddelen valt niet te onderschatten. De Brailleliga zet zich daarom in om hen een 
financieel duwtje in de rug te geven. Dankzij de steun van de gulle schenkers van het 
Fonds Ouvry1 en de Nationale Loterij, kregen 136 leerlingen en studenten met een visuele 
handicap een studiebeurs voor het academiejaar 2018-2019. 
 
Veel leerlingen met een visuele handicap studeren vandaag in het gewoon onderwijs. Met 
de steun en de omkadering van de begeleiders van de Brailleliga kunnen zij op dezelfde 
manier evolueren als hun klasgenoten.   
 
 
 

                                                           
1 Zie bijlage G. Opgedragen fondsen, p. 26. 
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In 2019 heeft de Service d'encadrement pédagogique (SEP – de Franstalige Dienst 
pedagogische omkadering) haar opmerkelijke ontwikkeling voortgezet door het aantal 
opvolgingen in de afgelopen 5 jaar te verdrievoudigen. De “Service d’appui à la formation”, 
goedgekeurd door de COCOF (de Franse Gemeenschapscommissie), heeft dit jaar 23 
studenten gevolgd en versterkt de samenwerking in de sector. De Dienst zoekt de 
mogelijkheid om dezelfde dienst aan te bieden aan Waalse studenten. 
 
Een groeiend aantal blinde en slechtziende personen die willen studeren, werk willen 
zoeken of hun job willen behouden, doen een beroep op onze diensten in hun zoektocht 
naar aangepaste hulpmiddelen. Na een analyse van de werkomgeving wordt de werkpost 
op een adequate manier aangepast met vergrotingssoftware, een beeldschermloep, 
spraaksynthese, een brailleleesregel, een notitietoestel, enz. Ook de kantoorinrichting en de 
lichtinval worden geanalyseerd en indien nodig geoptimaliseerd. De specialisten van de 
Brailleliga geven naast bovenstaande dienstverlening ook gepersonaliseerde informatie 
over het gebruik van hulpmiddelen voor persoonlijke doeleinden. Studenten die dit wensen 
kunnen ook een beroep doen op een pedagogische omkadering. Ten slotte, met dank aan 
de Omzettingsdienst, kunnen syllabi en andere documenten omgezet worden in braille, in 
grootletterdruk en in geluids- of digitale versie. 
 
In de loop van 2019 heeft de Brailleliga een project ontwikkeld om de lesgevers van de 
opleidingen Frans als vreemde taal te helpen de beste manier te vinden om personen met 
een visuele handicap te integreren in een groep ziende studenten. Dit project zag het 
levenslicht dankzij de subsidie van de COCOF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De jobcoaches staan de personen met een visuele handicap bij om hun professionele 
(her)integratie te vergemakkelijken of om hun job te behouden. Ze helpen hen ook bij de 
voorbereiding van sollicitatiegesprekken. Tevens kunnen ze de werkpost en het materiaal 
aanpassen in functie van de uitgeoefende job. Ook werkgevers kunnen beroep doen op de  
 

Foto 3: De Brailleliga begeleidt blinde en 
slechtziende personen op hun parcours op 
weg naar werk (foto Jean-Michel Byl). 
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Privésector: 53%

Maatwerkbedrijf: 5%

Onderwijs, ziekenhuizen: 11%

Openbare sector: 25%

Zelfstandige: 6%

jobcoaches. Zij worden geïnformeerd over de professionele competenties van kandidaten 
met een handicap, de mogelijke technische aanpassingen, de tussenkomsten door de 
overheid in de loonkosten, enz. De werkgevers kunnen eveneens gebruikmaken van een 
administratieve ondersteuning. Voor de collega’s van de persoon met een visuele handicap 
kunnen sensibiliseringssessies georganiseerd worden, zodat zij beter begrijpen wat de 
impact is van de visuele handicap op het dagelijkse leven.  
 
Het “Centre de formation professionnelle” (CFP) van de Brailleliga zet haar aanbod 
kwalificerende, voortgezette en specifieke opleidingen voort.   
 
De Franstalige Dienst voor tewerkstelling – Service d’insertion professionnelle (SIP) – heeft 
als doel de kansen op professionele integratie van personen met een visuele handicap te 
optimaliseren en hen zo goed mogelijk te begeleiden bij het behoud van hun job. Zij heeft 
op het vlak van vertegenwoordiging en opleidingen deelgenomen aan de “DUOday” (een 
werkbelevingsdag voor personen met ondersteuningsnood) van PHARE en AViQ, aan het 
“Salon de la Formation”, alsook aan verschillende werkgroepen georganiseerd door Actiris. 
In Wallonië is het aantal behandelde dossiers bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar 
en in Brussel werden de doelen behaald.  
 
2019 was een zeer moeilijk jaar voor de Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en 
bemiddelingsdienst (GOB). 
 
De VDAB rolde zijn nieuwe manier van werken verder uit en stapte af van het doelgroep-
denken waardoor GOB’s met specifieke expertise voor één doelgroep het moeilijk krijgen 
om hun eigen werking verder te zetten. Bovendien dient elk GOB eenzelfde manier van 
werken aan te houden, volgens door de VDAB opgelegde richtlijnen, met zeer specifieke 
eisen en objectieven én met een ander (lager) budget per begeleiding. 
 
De GOB Brailleliga wilde in 2019 in de eerste plaats de basis leggen voor een toekomstig 
en duurzaam partnerschap met de “VDAB, maar vanzelfsprekend via een volgehouden 
kwalitatieve dienstverlening aan onze doelgroep: coaching, begeleiding en 
competentieversterkende acties op maat van de persoon en zijn visuele handicap. 
 
In welke sector hebben personen met een visuele handicap in 2019 een job gevonden 
of behouden? 

 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
In tegenstelling tot sommige opvattingen is het interessant om op te merken dat 53% van 
de mensen met een handicap een job in de privésector hebben gevonden of behouden. 
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Enkele cijfers: 

• 124 studenten werden gevolgd tijdens hun studies. 

• 327 personen werden door de Brailleliga begeleid bij het zoeken naar of het 
behouden van werk. 

• 41,5% van de personen die hun begeleiding hebben voltooid, kenden een 
succesvolle beroepsintegratie. 

• 136 studiebeurzen werden toegekend. 
 

 

2.3 Een andere kijk op vrijetijdsbesteding. 

Genieten van een concert, deelnemen aan leuke en creatieve activiteiten of een museum 
bezoeken zijn slechts enkele voorbeelden van activiteiten die ervoor zorgen dat blinde en 
slechtziende personen niet geïsoleerd raken. De bijeenkomsten van de BrailleClubs, de 
uitstappen en vrijetijdsactiviteiten krikken het zelfvertrouwen op, openen een venster op de 
wereld en ontwikkelen de burgerparticipatie. Door hun creativiteit en talenten de vrije loop te 
laten in een sfeer die de opbouw van sociale contacten en de mogelijkheid tot uitwisseling 
van ervaringen bevordert, worden personen met een visuele handicap extra gestimuleerd. 
We merken dat de deelnemers voor elke activiteit zich jaar na jaar diversifiëren. Onze 
vrijwilligers blijven ons ook zeer trouw en verrijken door hun aanwezigheid en ervaring de 
workshops of activiteiten in de regio's. 
 
In 2019 werden er 666 culturele- en vrijetijdsactiviteiten georganiseerd. Zo bezochten onze 
leden de stad Bouillon, een koekfabriek in Dinant, de expo “Génération 80” en het museum 
La Boverie in Luik, het Afrikamuseum in Tervuren, het Gallo-Romeins museum in Tongeren 
en het Louvre-Lens. Zij konden ook genieten van een charmant verblijf in de 
Champagnestreek en deelnemen aan diverse activiteiten: concerten, conferenties, 
wandelingen, workshops (koken, welzijn, make-up, schilderen, …).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4: De Brailleliga organiseert op regelmatige basis activiteiten voor haar blinde 
en slechtziende leden zoals hier bijvoorbeeld een uitstap naar de 
Champagnestreek.. 
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Verschillende activiteiten werden specifiek voorzien voor adolescenten en kinderen met een 
visuele handicap. Tijdens de BrailleDay hebben 23 leerlingen van het buitengewoon 
onderwijs het domein van Bokrijk ontdekt met haar oude windmolen. Ze bakten er hun 
eigen brood en ontmoetten er de dieren van de boerderij. 
 
In juli verbleven 16 blinde en slechtziende kinderen in Oostende. Tijdens deze 
zelfstandigheidsstage leerden zij op een speelse manier hun zelfstandigheid vergroten, een 
belangrijke troef voor hun autonomie en het leren van het leven in de maatschappij: hun 
bed opmaken, zich aankleden, een boterham smeren … ze werden zelfstandiger! In 
Brussel, aan zee of ook in de Ardennen, de Brailleliga heeft ook verschillende vakantie- en 
meerdaagse kampen georganiseerd. Voor de 6- tot 12-jarigen werden er 2 vakantiekampen 
georganiseerd – een artistiek en sportief kamp rond Carnaval en een kamp rond Halloween, 
alsook 2 twee verblijven van een week, het ene aan zee en het andere op een boerderij. 
Voor de 12- tot 16-jarigen werd een verblijf van 5 dagen georganiseerd in het hart van de 
Amblèvevallei. Voor de 16- tot 25-jarigen werd een Sensatiedag georganiseerd in het 
duikcentrum Nemo in Ukkel, waar ze leerden diepzeeduiken met ervaren monitors!  
 
De Brailleliga heeft in het kader van de kampen rekening gehouden met de familiale 
omgeving van het kind. Er worden gesprekken gevoerd met de ouders voordat het kind 
onder de hoede wordt genomen, en na het kamp wordt er een follow-up aangeboden om 
het geleerde te versterken. Er wordt overwogen om broers en zussen van kinderen met een 
handicap te betrekken. Tijdens een najaarskamp vond een succesvol proefproject plaats. 
 

 

Het project Verhalenkoffer, dat gestart werd in 2017, promoot het lezen bij blinde en 
slechtziende kinderen. Verkleedpartijen en accessoires in functie van het thema van de 
koffer (dieren, prinsessen, piraten, avonturen, enz.), iPad, Daisy-speler, aangepaste 
boeken, … deze koffers bevatten het nodige om ouders en kinderen onder te dompelen in 
het universum van het boek en het lezen. Gezinnen die een koffer wensen te lenen kunnen 
genieten van speciale ondersteuning door onze bibliothecarissen en therapeuten! Zij stellen 

Foto 5: De Brailleliga biedt stimulerende activiteiten aan voor kinderen en jongeren. 
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alles in het werk om het kind en zijn ouders met het materiaal te leren omgaan, rekening 
houdend met ieders ritme. 
 
De Spelotheek van de Brailleliga biedt blinde en slechtziende personen een andere 
mogelijkheid tot ontspanning aan. Jong en oud vinden er aangepaste spelletjes terug in 
grootletterdruk, in braille of voorzien van speciaal aangebrachte markeringen. Spelen is 
essentieel voor iedereen en bevordert de integratie. Via spelletjes verbeteren blinde en 
slechtziende personen hun behendigheid, geheugen, strategische vaardigheden en 
woordenschat. Bovendien onderhouden ze zo sociale contacten. In 2019 heeft de 
Spelotheek haar verzameling verder uitgebreid en beschikt ze vandaag over 496 
aangepaste spellen. 
 
Lezen is ook een goede manier om zich te ontplooien. Daartoe stelt onze Bibliotheek gratis 
boeken in braille, grootletterdruk, in luister- of in reliëfvorm ter beschikking. Onze 
Bibliotheek is de grootste aangepaste bibliotheek in Franstalig België, met een catalogus 
van meer dan 31.700 boeken en 1213 actieve lezers, waarvan 355 nieuwe inschrijvingen in 
2019 en 13 honderdjarigen (de oudsten zijn 105 Lezen houdt je jong! In 2019 werden meer 
dan 35.591 boeken (waarvan een kwart zijn gedownload) ontleend, wat een gemiddelde is 
van 97 uitgeleende boeken per dag! Het aantal ontleende boeken blijft constant stijgen. In 8 
jaar, van 2012 tot 2019, steeg het globaal volume met 46,7%. Voor de Nederlandstalige 
lezers werken we nauw samen met de Luisterpuntbibliotheek. 
 
De Dienst voor omzetting breidt jaarlijks de catalogus van de Bibliotheek uit met een 
honderdtal werken. Deze Dienst helpt ook mensen met een visuele handicap door op 
verzoek boeken in audio, braille of grootletterdruk om te zetten. In 2019 heeft de Dienst 
1052 boeken omgezet naar audioformaat. Er werden extra inspanningen geleverd om de 
brailleformaten te diversifiëren: braille, kortschrift braille en digitaal braille.  
 
De Bibliotheek produceert ook haar eigen publicaties: twee luistertijdschriften (Des idées et 
des livres en Tapage) en een nieuwsbrief. Er is ook een breed scala aan gevarieerde 
activiteiten, aangepast aan alle leeftijden: literaire activiteiten, leesclubs, conversatietafels 
(Nederlands, Engels en Frans als vreemde taal), digitale clubs en het Sinterklaasfeest. 
 
De Bibliotheek heeft ook een breed publiek gesensibiliseerd door deel te nemen aan de 
Foire du livre te Brussel en het Project Éléonore. Op de Foire du livre bezochten 147 
personen de opnamecabine om enkele literaire stukken op te nemen. Bijna 400 personen 
namen deel aan de wedstrijd die door onze stand georganiseerd werd. Via animaties 
maakte het jonge publiek kennis met het brailleschrift en aangepast lezen en werd zo 
gesensibiliseerd. Voor het Project Éléonore (dat groepen jongeren de mogelijkheid biedt om 
werken in te lezen voor de Prijs Farniente, een literaire prijs die door jongeren wordt 
uitgereikt) konden 120 jongeren achter de schermen de productie van Daisy-boeken 
ontdekken. 
 
In 2018 werd met de steun van onze sponsors (Candriam en Fondation Lippens), de 
BrailleMedia ingehuldigd. In deze prachtige multimediazaal worden films vertoont in 
audiodescriptie. In 2019 vonden 12 vertoningen plaats, goed voor 119 toeschouwers met 
een visuele handicap en 23 begeleiders.  
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Enkele cijfers: 

• 5347 personen met een visuele handicap namen deel aan de 666 
georganiseerde sociaal-culturele activiteiten. 

• De Spelotheek noteerde 411 uitgeleende aangepaste spellen. 

• De Bibliotheek heeft in het totaal 31.688 boeken, waarvan 5490 in braille,   
4426 in grootletterdruk en 21.772 luisterboeken. Dit vertegenwoordigt een 
verhoging van 1386 werken.  

• 35.591 boeken werden in 2019 uitgeleend, waarvan 9030, een kwart, 
gedownload uit onze online catalogus (bibliotheque.braille.be).  

• De Dienst voor omzetting produceerde voor de Bibliotheek 35 boeken in 
braille (of 152 boekdelen), en 40 in digitale braille, 13 boeken in 
grootletterdruk en 964 luisterboeken in Daisy-formaat. 

• Het Documentatiecentrum, voor iedereen toegankelijk (zowel voor ziende 
personen als voor personen met een visuele handicap), groepeert 7424 
documenten met betrekking tot het zicht en de visuele handicap. 

 
 

3 SENSIBILISERING EN VERTEGENWOORDIGING.  

3.1 Informatie en sensibilisering. 

De Witte Stok, het driemaandelijks tijdschrift van de Brailleliga, wordt verstuurd naar blinde 
en slechtziende personen, alsook naar de schenkers en de professionele relaties van de 
vereniging. Dit tijdschrift geeft hen een volledige informatie over de sociale en de wettelijke 
actualiteit met betrekking tot de handicap, de bestaande hulpmiddelen en de initiatieven en 
activiteiten van de Brailleliga.  
 
Anderzijds zijn de website – www.braille.be – en de sociale media onontbeerlijk binnen de 
communicatiekanalen van de Brailleliga. Actuele informatie en aankondigingen van 
activiteiten worden regelmatig verspreid en kunnen op elk moment geraadpleegd worden.  
 
De bezoekersstatistieken tonen aan dat onze website steeds meer bezoekers krijgt. Dankzij 
de aangepaste navigatietools kunnen blinde en slechtziende personen gemakkelijk de 
informatie terugvinden die ze zoeken. Elke maand wordt een nieuwsbrief verzonden naar 
de personen die zich hierop via de website hebben geabonneerd. 
 
De sociale media laten toe een breed publiek te informeren en te sensibiliseren. De 
Brailleliga is aanwezig op Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube (met meer dan honderd 
filmpjes). De activiteiten van onze vereniging worden gevolgd door 10.627 personen die op 
deze sociale media actief zijn, een verhoging van 16,95% in één jaar.  
 
Om het publiek te sensibiliseren over de visuele handicap, organiseert de Brailleliga in de 
hoofdzetel en in het BrailleMuseum geleide bezoeken voor scholen, voor verenigingen en 
voor andere geïnteresseerde groepen. In 2019 hebben 2423 bezoekers hieraan 
deelgenomen, een mooie stijging van 30%. Dit cijfer nadert het record van 2017. Door deze 
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bezoeken leert het publiek de wereld van de visuele handicap beter begrijpen en ontdekt 
het de grote diversiteit aan diensten die door onze vereniging worden aangeboden. 
Daarenboven konden we via sensibiliseringssessies voor de naasten van personen met 
een visuele handicap, alsook voor professionals die met hen in contact komen, 529 
personen bereiken. Hun vele vragen weerspiegelen hun zorgen, belangen en wil om een 
goede attitude aan te nemen ten opzichte van een persoon met visuele handicap om 
zijn/haar integratie te optimaliseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het grote publiek en om haar diensten te promoten, heeft de Brailleliga deelgenomen 
aan tal van evenementen, salons en beurzen in heel België. In Brussel bijvoorbeeld: de 
Foire du livre, de 20 km door Brussel, het Irisfeest, de Brussels Museums Nocturnes, Open 
Bedrijvendag in de Lottery Shop, enz. In Wallonië: de 200 jaar van het Institut Royal pour 
Handicapés de l’Ouïe et de la Vue (IRHOV), Soins et santé in Namen, Retrouvailles in Luik, 
1001 Familles in Marche-en-Famenne, het Salon Seniors in Charleroi, enz. In Vlaanderen: 
Expo 50+ in Genk, ZieZo in Gent, enz.  

Onze vereniging heeft ook deelgenomen aan De Warmste Week, de grote 
solidariteitsoperatie van Studio Brussel.  
 

Foto 6: Het BrailleMuseum laat toe om de instrumenten die doorheen de tijd 
door blinde en slechtziende personen werden gebruikt, beter te begrijpen. 

Foto 7: Het indrukwekkende team van de Brailleliga tijdens de 20km door Brussel! 
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In maart 2019 was het thema van de Week van de Brailleliga, de grote campagne die 
jaarlijks door onze vereniging wordt georganiseerd, “De Brailleliga begeleidt gratis blinde 
en slechtziende personen, hun leven lang”. Deze campagne benadrukt het belang van 
een persoonlijke begeleiding van personen met een visuele handicap op elk moment van 
hun leven.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De campagne richtte zich op de vier sleutelmomenten van het leven: de leeftijdsgroep 10-
12 jaar waarbinnen het schoolgaande kind zijn eerste stappen zet naar een autonoom 
dagelijks leven; de leeftijdsgroep van 25-30 jaar waar vele jongeren hun professioneel en 
familiaal leven beginnen te ontplooien; de leeftijdsgroep van 60-65 jaar voor wie de 
erkenning van de handicap belangrijk is om terugbetaling te bekomen van technische 
hulpmiddelen en tot slot de 70-plussers voor wie het essentieel is om een sociaal leven te 
behouden.  
 
Via TV- en radiospots, affiches en brochures bracht de campagne het leven in beeld van 
een blinde vrouw, van haar prille jeugd tot haar oude dag. In de marge van de 
televisiecampagne werden vier videocapsules gemaakt, specifiek bestemd voor de sociale 
media. Walid (10-12 jaar), Mathilde (25-30 jaar), Luc (60-65 jaar) en Josiane (70-plus) 
getuigden hierin over de moeilijkheden waarmee zij te kampen hebben en de oplossingen 
die Brailleliga hen heeft geboden.  
 
Van 9 tot 15 september heeft de Brailleliga haar sensibiliseringscampagne van 2018 over 
de tewerkstelling van blinde en slechtziende personen opnieuw gelanceerd. De radiospot 
van 2018 werd opnieuw in de radioprogramma’s opgenomen om een zo groot mogelijk 
publiek te bereiken van personen die mogelijk betrokken zijn bij deze problematiek. 
Doorverwijzers op vlak van werk kregen meer gerichte informatie per post. Net zoals voor 
de Week van de Brailleliga, getuigden twee personen die actief zijn op de arbeidsmarkt – 
Alexandre, advocaat, en Niki, operator op de klantendienst van een multinationaal bedrijf – 
over hun professioneel parcours en de manier waarop zij dankzij de Brailleliga hindernissen 
hebben overwonnen.   
 
De Stichting voor de blinden, stichting van openbaar nut van de Brailleliga, heeft als één 
van haar opdrachten het ondersteunen van oogheelkundige onderzoeksprojecten. Zij wordt 
hierin bijgestaan door een Wetenschappelijk Comité. In dit comité zetelen professoren 
oogheelkunde van de 9 universiteiten van het land, onder het voorzitterschap van Professor 

Foto 8: De affiche die werd verspreid 
tijdens de Week van de Brailleliga 2019. 
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Jean-Jacques De Laey. Op hun aanraden heeft de Stichting voor de blinden beslist om het 
onderzoek via het FRO (Fonds voor Research in Oftalmologie) te steunen. In 2018 heeft 
het FRO zich gebogen over een nieuwe aanpak, die inhoudt dat voortaan interuniversitaire 
klinische studies worden gesteund. Door deze reorganisatie werd geen enkele beurs 
toegekend in 2019. De Stichting voor de blinden zet desondanks haar samenwerking voort 
met het FRO en zal haar toekomstige projecten voor fundamenteel onderzoek en klinische 
studies steunen.  
 
Zoals het inmiddels de gewoonte is geworden, was de Brailleliga in november 2019 
aanwezig op het congres Ophthalmologica Belgica. 
 
De Brailleliga stelde ook voor om oftalmologen te informeren en te sensibiliseren in het 
kader van de Lokale Kwaliteitsgroepen (LOK). In 2019 kregen we de kans aan 5 LOK deel 
te nemen. 

3.2 Vertegenwoordiging en interpellaties.  

Zoals ze dit al zo vele jaren doet, verdedigt de Brailleliga de rechten en de belangen van 
personen met een visuele handicap op verschillende beleidsniveaus (op lokaal, regionaal, 
gemeenschaps-, federaal of Europees vlak). Zo verzekert onze vereniging een actieve 
vertegenwoordiging in 30 raadgevende en besluitvormende instanties, waaronder: de 
Adviesraden voor Personen met een Handicap in verschillende gemeenten, de Conseil 
consultatif bruxellois des personnes handicapées, het Comité de branche handicap van het 
AViQ, de Vlaamse Adviesraad Handicap NOOZO2, de Brusselse Adviesraad Welzijn van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de Nationale Hoge Raad voor Personen met 
een Handicap (NHRPH), het Belgian Disability Forum (BDF), de European Blind Union 
(EBU), enz. 

In Vlaanderen moet NOOZO, de Vlaamse Adviesraad Handicap, operationeel zijn tegen 
eind 2020. De Brailleliga heeft actief bijgedragen aan zijn ontwikkeling en bekleedt op dit 
moment het voorzitterschap van dit pilootproject. Dit pilootproject moet ons leren hoe de 
adviesraad op een goede manier kan werken. Op basis hiervan moet na 2020 de werking in 
een decreet worden vastgelegd.  

De Brailleliga is eveneens lid van de Braille Autoriteit, waarin Nederlandse en Vlaamse niet-
commerciële instellingen samenwerken om breed gedragen standaarden te creëren voor 
brailleschrift voor het hele Nederlandstalige taalgebied. 

In België ontvangen ouderen die blind of slechtziend worden na 65 jaar, nog steeds geen 
financiële hulp voor de aankoop van bepaalde handicapspecifieke hulpmiddelen 
(beeldschermloep, aangepaste telefoon, Daisy-speler, sprekende rekenmachine, enz.). Om 
oplossingen te vinden voor deze onrechtvaardige situatie, blijft de Brailleliga zich verder 
inzetten bij de bevoegde ministers. 

De zesde Staatshervorming wijzigt de adviserende functie. In 2019 heeft de Brailleliga 
verdere stappen ondernomen opdat personen met een handicap en de representatieve 
organisaties zich verder kunnen inzetten voor de verdediging van hun rechten. Samen met 
andere verenigingen heeft de Brailleliga de voogdijministers geïnterpelleerd opdat personen 
met een handicap zouden vertegenwoordigd zijn in de nieuwe Instelling van Openbaar Nut 
(ION) Iriscare in het Brussels gewest. 

Daarnaast heeft de Brailleliga op Europees niveau de acties gesteund van de European 
Blind Union voor blinde en slechtziende personen, waaronder een sensibilisering van de 
                                                           
2 “Niets Over Ons Zonder Ons”. 
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Europese parlementsleden voor de verwachtingen van blinde en slechtziende personen ten 
opzichte van het beleid voor personen met een handicap tijdens de nieuwe legislatuur. 

De Brailleliga meent dat het essentieel is om de verdediging van de belangen van personen 
met een visuele handicap verder te zetten, omdat zij geconfronteerd worden met een zeer 
belangrijke tegenstrijdigheid. Er waren inderdaad nog nooit zoveel wettelijke kaders met 
betrekking tot de rechten en de participatie, nog nooit zoveel technische mogelijkheden om 
het dagelijkse leven van blinde en slechtziende personen te vergemakkelijken, en toch 
wordt een groot deel van hen nog dagelijks geconfronteerd met onwetendheid, 
vooroordelen, toegankelijkheidsproblemen en uitsluiting.  

4 ZIJ HELPEN DE BRAILLELIGA. 

De acties van de Brailleliga ten voordele van personen met een visuele handicap zijn slechts 
mogelijk dankzij een uitgebreid netwerk van personen die ons gul helpen. Sommigen hebben 
beslist om ons vaardigheden en tijd te geven, anderen om deel te nemen aan de Tombola, 
om geld te schenken, een legaat na te laten of een opgedragen fonds op te richten. Wetende 
dat de overheidssubsidies dit jaar slechts 15% van de noden van de Brailleliga dekten, blijft 
deze hulp onmisbaar en zeer gewaardeerd! 

4.1 Vrijwilligers. 

Het inlezen van boeken, het beheer van de BrailleClubs, het bemannen van de stands 
tijdens lokale evenementen, hulp bij activiteiten, de verkoop van wenskaarten (waarvan de 
winst aangewend wordt voor de gedeeltelijke financiering van onze Sociale dienst), hulp bij 
administratief werk, ... ziehier een hele reeks taken die uitgevoerd worden door de talrijke 
vrijwilligers van de Brailleliga en wij zijn hen hier dankbaar voor! Er is geen tekort aan werk 
en de tijd die ze bij ons doorbrengen, is kostbaar. 

Eind 2019 telde de Brailleliga 532 vrijwilligers, waaronder 71 nieuwelingen die de ploeg 
vervoegden. Een groot deel van deze vrijwilligers leent zijn/haar stem aan de opnames van 
de luisterboeken en dragen hierdoor bij aan de aanvulling van audioboeken met menselijke 
stem. Van harte bedankt iedereen!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 9: We kunnen rekenen op de ongelooflijke energie van enkele honderden vrijwilligers. 
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4.2 Schenkers en erflaters. 

De Brailleliga dankt haar schenkers en erflaters, de filantropische organisaties en de 
bedrijven voor hun hulp. Zonder hun vrijgevigheid hadden in 2019 tal van activiteiten en 
projecten niet kunnen ontwikkeld worden. 

Duizenden intekenaars namen deel aan onze 69ste Tombola. Deze is een onmisbare bron 
van inkomsten voor het behoud van de gratis diensten aan personen met een visuele 
handicap. De opbrengst van de Tombola 2019 wordt gebruikt om blinde en slechtziende 
mensen van alle generaties te ondersteunen in het (terug)vinden van hun autonomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere personen kiezen ervoor om ons te helpen door al hun bezittingen of een deel ervan 
aan de Stichting voor de blinden, stichting van openbaar nut van de Brailleliga, na te laten. 
Zo stellen zij het voortbestaan van onze actie voor blinde en slechtziende personen veilig. 
De legaten vormen immers het grootste deel van onze financiële inkomsten. Het is dus 
dankzij de legaten dat talrijke projecten konden uitgevoerd worden.  

Mensen die door omstandigheden geen directe erfgenaam (meer) hebben, hebben de 
mogelijkheid om hun naam en levenswerk nog tijdens hun leven of via een testament 
verder te zetten via een opgedragen fonds. In overleg met de schenkers worden het doel en 
de naam van deze fondsen bepaald. De Stichting voor de blinden staat in voor het gratis 
beheer en opvolging (volledige lijst met opgedragen fondsen – zie pagina 26). 

4.3 Subsidiërende instanties.  

De overheidssubsidies dekken gedeeltelijk de financiële noden van de Brailleliga. Ze zijn 
onontbeerlijk om personen met een visuele handicap te adviseren en te begeleiden op het 
gebied van oriëntering, opleiding, tewerkstelling, culturele activiteiten, pedagogische 
omkadering, begeleiding en vrijetijdsbesteding. Onze dank gaat ook uit naar de gemeenten 
en provincies die zijn ingegaan op ons verzoek om financiële steun.  

 

Foto 10: Een deel van de gelukkige winnaars van de Tombola 2019. 
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4.4 Privé- en professionele klanten. 

De Brailleliga biedt bepaalde diensten aan aan privépersonen en ondernemingen. Dankzij 
deze diensten kan de Brailleliga werk geven aan personen met een visuele handicap en 
tezelfdertijd een kleine winst boeken. Deze winst draagt bij tot de financiering van onze 
diensten aan blinde en slechtziende personen.  

Twee diensten worden aangeboden:  

• LBL Mailing beheert het verzenden van mailings voor talrijke ondernemingen en 
instellingen (personaliseren en plooien van documenten, bladen en brochures, onder 
envelop of plastic folie steken, kleven van adresetiketten, postzegels, enz.) en biedt 
tevens welbepaalde opdrachten aan zoals het in- en uitpakken van goederen, het 
drukken van brochures, affiches, visitekaartjes en ook het bundelen van allerlei 
documenten in ringmappen.  

• De Omzettingsdienst beantwoordt de aanvragen van beleidsverantwoordelijken, 
musea, restaurants of farmaceutische bedrijven inzake het omzetten in braille van 
berichten die zij aan het publiek wensen kenbaar te maken (menu’s, infoplaquettes, 
verpakkingen van geneesmiddelen, enz.).  

De Brailleliga dankt allen die in 2019 op haar diensten een beroep deden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11: LBL Mailing verzorgt de verzending van post voor een 
groot aantal bedrijven. 
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5 VOORUITZICHTEN. 

In 2020 bestaat de Brailleliga 100 jaar, een evenement dat gevierd moet worden. Het is ook 
de gelegenheid om eens de stand van zaken te bekijken en na te denken over de toekomst.  
 
De maatschappij verandert en de behoeften van blinde en slechtziende personen 
evolueren. Als onderdeel van haar strategische reflectie heeft de Raad van Bestuur enkele 
belangrijke ontwikkelingskrachtlijnen uitgestippeld. De belangrijkste is de modernisering van 
de Brailleliga. Dit werk start in 2020 en heeft als doel onze diensten beter bekend te maken, 
de toegangsvoorwaarden aan te passen, een globale, multidisciplinaire en snelle opvolging 
te ontwikkelen en het administratief werk zo veel mogelijk te rationaliseren. 
 
De nadruk zal gelegd worden op 4 belangrijke uitdagingen: kinderen, ouderen, werk en 
nieuwe technologieën.  
 
Wat bijvoorbeeld de kinderen betreft, zou er een globale opvolging op lange termijn op 
poten worden gezet, waar de ouders, broers en zussen, leraars, artsen, enz. bij betrokken 
zouden worden. Onder de nieuwe initiatieven voor 2020 staat ook een “Familiedag” op de 
planning. Een dag vol activiteiten voor blinde en slechtziende kinderen van 3 tot 18 jaar en 
hun broers en zussen, en waar ouders ook ervaringen zullen kunnen uitwisselen. 
 
Voor de 65-plussers die geen toegang hebben tot steun van de regionale overheden, zal 
een nieuw fonds, opgericht dankzij een nalatenschap, gedeeltelijk tussenkomen bij de 
aankoop van tablets en smartphones, hulpmiddelen die de autonomie van ouderen met een 
visuele handicap verbeteren. 
 
De participatie zal ook versterkt worden door een ledenforum op te richten dat als doel zal 
hebben zich te uiten over zowel de toereikendheid van ons dienstenaanbod als over ons 
politiek werk op het vlak van verdediging van de rechten van personen met een visuele 
handicap. We willen hierbij ook regelmatig peilen naar de tevredenheid van onze leden om 
waar mogelijk te kunnen blijven verbeteren. 
 
Het nieuwe project “Ondersteuningsweek voor ouders en kinderen” heeft als doel om rust 
en ondersteuning aan te bieden aan gezinnen waarvan één van de kinderen blind of 
slechtziend is. Het pluridisciplinaire team zorgt voor de kinderen en hun broers en zussen 
terwijl de ouders genieten van een ontspannen moment en momenten voor 
groepspsychotherapie. Zo ontstaat er een nieuwe familiale en revalidatiedynamiek. Van het 
Fonds Gert Noël3 kregen we in 2019 een financieel duwtje in de rug om dit mooie project in 
2020 te concretiseren. 
 
En dit is slechts een gedeeltelijk overzicht van de toekomstige projecten. 
 
Met haar rijke ervaring en een verleden waarop zij met recht trots mag zijn, bereidt de 
Brailleliga zich voor om haar missies ten dienste van blinde en slechtziende personen de 
komende 100 jaar te volbrengen! 
 
  

                                                           
3 Fonds dat binnen de Koning Boudewijnstichting werd opgericht om de informatie en ondersteuning van patiënten en 
hun families in ziekenhuizen te bevorderen. 
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6 ENKELE CIJFERS. 

Met de cijfers hieronder willen we graag de werking van onze organisatie extra toelichten. 
 

Herkomst financiering van het geheel aan activiteiten van de Brailleliga ten gunste 
van de blinde en slechtziende personen: 
 

 

Iedere euro besteed aan de diensten voor hulp aan blinde en slechtziende personen, 
is als volgt verdeeld: 

 
De rekeningen van de Brailleliga vzw, deze van de Stichting voor de blinden, stichting van 
openbaar nut van de Brailleliga en de aangesloten vzw's van de Brailleliga zijn 
gecontroleerd en zonder voorbehoud gecertificeerd door de Burg. BVBA Yves Merlin, 
bedrijfsrevisoren. 
 
Dit activiteitenverslag werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de 
Brailleliga op 26 juni 2020. 
 

Giften en legaten: 74,1% Subsidies: 15,0% Product van onze activiteiten: 8,2% Tombola: 2,7%

Begeleiding: 32,8% Opleiding en tewerkstelling: 21,0%
Sociaal: 16,7% Cultuur: 13,8%
Beroepsoriëntering: 6,0% Vrijetijdsbesteding: 9,7%
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BIJLAGEN. 

A. Structuur van de Brailleliga. 
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B. Samenstelling Raad van Bestuur (op 31 december 2019). 
 

• Michel BERLO 
• Bernard DEWANDRE 
• Guy DE WILDE 
• Raoul DUTRY 
• Marcel FLORIZOONE 
• Marc GIBOUX 
• Luc LION 
• Michel NETENS 
• Thierry VAN BOXMEER 
• Alain VAN CAUTEREN 
• Henri van der VAEREN 
•  
• Erefuncties: 
•  
• Jeanine BOURLARD (erebestuurster) 
• René DEVILLEZ (erebestuurder, ereondervoorzitter en eresecretaris-

generaal) 
• Marc GIBOUX (erevoorzitter) 
• Jean-Paul HERBECQ (erebestuurder en erevoorzitter) 
• Alex HOEBEKE (erebestuurder) 
• Pierre LECOCQ (erebestuurder) 
• Thierry VAN BOXMEER (erevoorzitter) 

 
C. Leden van het Directiecomité (op 31 december 2019). 

 
Michel BERLO, voorzitter 
Bernard DEWANDRE, adjunct-secretaris-generaal 
Guy DE WILDE, ondervoorzitter en penningmeester 
Marcel FLORIZOONE, ondervoorzitter en adjunct-penningmeester 
Marc GIBOUX, secretaris-generaal 
Michel MAGIS, directeur van de Brailleliga 

 
D. Raadgevers van het Directiecomité (op 31 december 

2019).  
 

Pierre-Baudouin BAREEL 
René DEVILLEZ 
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E. Aangesloten vzw’s. 
De Brailleliga is permanent lid van de volgende verenigingen voor personen met een 
visuele handicap die ze mee heeft helpen oprichten. 

• Centrum voor algemeen welzijnswerk voor blinden en slechtzienden 
(CAWBS vzw) wil in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een eerste onthaal 
verzekeren voor blinde en slechtziende personen ouder dan 65 jaar en 
instaan voor een analyse van hun situatie, begeleiding en opvolging van hun 
vragen. 

• Sociaal cultureel werk voor blinden en slechtzienden (SCWBS vzw) 
ontwikkelt diverse initiatieven met als doel de zelfstandigheid en de sociale 
integratie van personen met een visuele handicap te vergroten. 

• Centrum voor omzetting voor blinden en slechtzienden (COBS vzw)  
maakt geschreven informatie toegankelijk voor personen met een visuele 
handicap door gebruik te maken van aangepaste hulpmiddelen (audio, braille, 
grootletterdruk of digitaal). 

• De Vrienden van Louis Braille (LB vzw) staat op ambachtelijke wijze in voor 
het inbinden van boeken in braille en in grootletterdruk.  

Wat deze laatste drie vzw's betreft, worden de taken uitgevoerd door de diensten van 
de vzw Brailleliga.  

 
F. Stichting voor de blinden. 
De Stichting voor de blinden, erkend als stichting van openbaar nut van de Brailleliga 
door het Koninklijk Besluit van 19 april 2006, heeft vier kernopdrachten 
vooropgesteld: 

• Blinde en slechtziende personen helpen door een materiële en financiële 
steun aan de Brailleliga vzw. 

• Wetenschappelijk onderzoek ondersteunen door oogheelkundige 
onderzoeksprojecten te bekronen. 

• Voorkomen en sensibiliseren van het grote publiek d.m.v. 
informatiecampagnes. 

• Het gratis beheren en controleren van de opgedragen fondsen en van de 
fondsen die aan haar gelegeerd worden. 
 

Leden van het Wetenschappelijk Comité (op 31 december 2019): 

Dokter Laure CASPERS (UMC Sint-Pieter – FRO) 
Professor Ingele CASTEELS (UZ Leuven) 
Professor Monique CORDONNIER (ULB, Erasmus Ziekenhuis) 
Professor emeritus Jean-Jacques DE LAEY, voorzitter (UZ Gent) 
Professor Patrick DE POTTER (UCL) 
Dokter Bernard DUCHESNE (CHU Liège) 
Professor Philippe KESTELYN (UZ Gent) 
Professor Carina KOPPEN (UZ Antwerpen) 
Professor Bart LEROY (UZ Gent) 
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Professor Laurence POSTELMANS (UVC Brugmann – HORUS)  
Professor Marie-José TASSIGNON (UZ Antwerpen – FRO) 
Professor Marcel Ten TUSSCHER (UZ Brussel) 
Professor François WILLERMAIN (UMC Sint-Pieter) 
 

G. Opgedragen fondsen. 
 

Fonds Agnès. 
Toegang tot lectuur en informatie voor blinde en slechtziende personen. 
 
Fonds Christophe.  
Financiële tussenkomst bij de aankoop van kleine technische hulpmiddelen in de 
BrailleShop. 
 
Fonds Chantal de Decker. 
Tussenkomst in de financiering van Daisy-spelers verworven door blinde of 
slechtziende personen ouder dan 65 jaar. 
 
Fonds Jules Legardien.  
De zelfstandigheid van blinde en slechtziende personen stimuleren door de 
financiering van kooklessen, braillelessen en mobiliteitslessen om zich te verplaatsen 
met een lange witte stok. 
 
Fonds Marie-Louise Martelez. 
Fonds bestemd voor de opleiding en de begeleiding van geleidehonden voor blinde 
personen. 
 
Fonds Hubert Ouvry.  
Toekenning van studiebeurzen aan blinde en slechtziende personen. 
 
Fonds Roger Roovers.  
Tussenkomst in de kosten voor het omzetten van cursussen en andere documenten 
voor studenten indien deze kosten niet door de subsidiërende overheden gedekt 
worden. 
 
Fonds Ruthy.  
Financiering van de eerste witte stok die aangeboden wordt aan blinde en 
slechtziende personen. 
 
Fonds Robert Van Assche en Anna Van Crombrugghe.  
Toekenning van prijzen aan verdienstelijke blinde personen. 
 
Fonds Bertrand van Outryve d’Ydewalle. 
Fonds prioritair bestemd voor de opleiding van blindengeleidehonden.  
 
Het gebruik van deze Fondsen wordt door de Stichting voor de blinden, stichting van 
openbaar nut van de Brailleliga, gratis gecontroleerd en beheerd. 
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H.  De Brailleliga: actief in heel het land.  
 

 
 
1. Brussel (Hoofdzetel) 
Engelandstraat 57 

1060 Brussel 
T. 02 533 32 11 

2. Antwerpen 

Frankrijklei 40 / 3 

2000 Antwerpen 

T. 03 213 27 88 

3. Geel 
Werft 53 / 3 

2440 Geel 
T. 014 58 50 68 

4. Gent 
Kortrijksesteenweg 344 

9000 Gent 
T. 09 220 58 78 

5. Hasselt 
Leopoldplein 25 / 3 

3500 Hasselt 
T. 011 21 58 88 

6. Kortrijk 

Minister Tacklaan 35 / 01 

8500 Kortrijk 

T. 056 20 64 60 

7. Leuven 

Fonteinstraat 133 / 0001 

3000 Leuven 

T. 016 20 37 97 

8. Ath 

Rue de la Station 41 / 2 

7800 Ath 

T. 068 33 54 50 

9. Charleroi 
Boulevard Tirou 12 

6000 Charleroi 
T. 071 32 88 22 

10. Libramont 
Avenue de Bouillon 16 A 

6800 Libramont 
T. 061 23 31 33 

11. Liège 

Rue des Guillemins 63 

4000 Liège 

T. 04 229 33 35 

12. Namur 

Rue de la Croix-Rouge 31 / 7 

5100 Jambes 

T. 081 31 21 26 

 
Contacteer ons: Brailleliga vzw – Engelandstraat 57 – 1060 Brussel 
T +32(0)2 533 32 11 - F +32(0)2 537 64 26 - info@braille.be - www.braille.be 
IBAN: BE11 0000 0000 4848 - BIC: BPOTBEB1 
 
Volg ons op sociale media!  
 


