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BRAILLELIGA: PROGRESSIEVE TERUGKEER NAAR HET NIEUWE 

NORMAAL. 

Vanaf 22 juni ontvangt de Brailleliga opnieuw personen met een visuele handicap in 

de hoofdzetel en in de regiohuizen. Ook de Dienst vrijetijd start die dag met een 

aangepast programma volgens alle veiligheidsmaatregelen. De Brailleliga stelde een 

strikt veiligheidsprotocol op om de veiligheid van eenieder de garanderen. Deze 

heropstart van de fysieke dienstverlening in alle domeinen van het leven is 

hoogstnodig voor alle personen met een visuele handicap.  

Sinds 25 mei gaan de maatschappelijk assistenten, de therapeuten en de jobcoaches terug 

op huisbezoek. Vanaf volgende maandag openen de deuren van de regiohuizen en 

hoofdzetel terug voor het grote publiek. Aangezien de hoofdmaat van de doelgroep ook deel 

uitmaakt van een risicogroep (65-plussers), stelde de vereniging een strikt 

veiligheidsprotocol op om de veiligheid van eenieder de garanderen. Zo gebeurt de 

dienstverlening volledig op afspraak. De stappen richting zelfstandigheid, nu meer nodig 

dan ooit tevoren, kunnen zo verdergezet of opgestart worden onder professionele 

begeleiding.  

Voor personen met een visuele handicap zijn de aanpassingen in winkels, in straten, de 

wachtrijen, de vaste looprichtingen vaak niet te detecteren. Ook afstand inschatten is een 

bijna onmogelijke opdracht wanneer je tastzin je zicht voor een deel vervangt. 

Blindengeleidehonden en personen met een visuele handicap die stoklopen kennen alleen 

vaste trajecten die hen werden aangeleerd. En de openbare ruimte ziet er nu helemaal 

anders uit, wat voor problemen zorgt. Daarom roept de Brailleliga iedereen op tot burgerzin. 

Personen met een visuele handicap helpen, is heel eenvoudig: een simpele mondelinge 

instructie vanop afstand doet wonderen. 

Nog goed nieuws: vanaf 22 juni kunnen we onze leden weer verwelkomen voor 

vrijetijdsactiviteiten. Onze Dienst vrijetijd gebruikte de lockdown om zichzelf met succes 

opnieuw uit te vinden. Op het menu staan allerlei ludieke activiteiten op maat, volgens de 

veiligheidsvoorschriften:  zo kan er een bijgekletst worden met de andere leden terwijl de 

laatste nieuwe roddels uit de boekskes gedeeld worden, het nieuws uit de krant besproken 

wordt of je kan leren hoe je je gelaat het beste verzorgt of je kennis kan meten met de 

andere tijdens een knotsgekke quiznamiddag. Er mogen per activiteit maximum 6 

deelnemers zijn om de afstandsregels te garanderen. Naast plezier beleven aan de activiteit, 

is het de gelegenheid bij uitstek om bij te kletsen me de andere clubleden, en te horen hoe 

iedereen deze bijzondere tijden beleefd heeft.  

Het tijdelijk initiatief "Verhalen aan de lijn" wordt nog even verder gezet tijdens de 

versoepelingsfases. Zo blijft de Brailleliga de strijd met het isolement aangaan bij haar leden 

en vrijwilligers. 

Ook de telefonische permanentie van de Sociale diensten zal bereikbaar zijn volgens de 

gebruikelijke uren. De therapeuten en job coaches, en coaches digitale hulpmiddelen werken 

ook op afspraak of via videoconferenties. De BrailleShop werkt verder vanop afstand en 

blijft bereikbaar via telefoon en e-mail. Vanaf 8 juni gaat de BrailleShop opnieuw open op 

afspraak. 
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Praktische informatie: 

Wil je als journalist een blinde of slechtziende persoon volgen bij het terug opnemen van het 

dagelijks leven, contacteer ons. Zo kan je iemand volgen tijdens een eerste vrijetijdsactiviteit 

na Covid-19 bij de Brailleliga,… 

 

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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