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Brailleliga beloond met de Solidariteitsprijs voor de 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN 

● De SDG Action Awards van de Verenigde Naties hebben de 50 meest inspirerende 
solidariteitsverhalen geselecteerd die in de hele wereld werden gerealiseerd in de 
huidige context van de COVID-19 pandemie. 

● Van over de hele wereld kwamen er kandidaturen van organisaties of mensen die 
aangrijpende acties in teken van menselijkheid en eenheid op poten hebben gezet om 
het leven van hun medemensen en gemeenschappen te verbeteren. 

● De UN SDG Action Awards kondigden de genomineerde verhalen aan op 16 juli, een 
dag die in het teken stond van solidariteit tijdens het beleidsforum op hoog niveau over 
de SDG’s. 

● De missie van de Brailleliga is om gratis hulp te bieden aan blinde en slechtziende 
personen in alle aspecten van hun leven. Toen de Belgische bevolking thuis in 
lockdown moest blijven tijdens de coronacrisis, heeft de vereniging verschillende 
initiatieven opgezet, waaronder "Verhalen aan de lijn", met als doel het isolement van 
blinde en slechtziende personen te doorbreken en hun dagelijks leven op te fleuren. 

 

Brussel, 17 juli 2020: het project “Verhalen aan de lijn”, georganiseerd door de Brailleliga, 

werd genomineerd door de VN-actiecampagne voor SDG’s als een van de verhalen voor de 

Solidarity Award, een speciale editie voor 2020 van de jaarlijkse SDG Action Awards van de 

VN. 

Dankzij dit project hielp de Brailleliga blinde en slechtziende personen om te gaan met isolatie 

tijdens de COVID-19 lockdown door verhalen voor te lezen via de telefoon en door 

audioboeken te versturen via de post. Er werden meer dan 100 verhalen verteld en 7.000 cd's 

met audioboeken opgestuurd. 

De aanpak van de Brailleliga is gebaseerd op de wil om een persoon met een visuele 

beperking te begeleiden en te ondersteunen, zodat hij of zij een optimale autonomie kan 

verwerven of behouden om zijn of haar eigen keuzes te maken en deel te nemen aan de 

maatschappij. Deze aanpak is in overeenstemming met de grondslagen van het Verdrag van 

de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap. 

In de huidige context van de wereldwijde gezondheidscrisis hebben mensen uit de hele wereld 

zich gemobiliseerd om buurten en gemeenschappen te helpen om zich aan te passen aan de 

nieuwe regelgeving. Mensen en organisaties hebben er alles aan gedaan om elkaar te helpen. 

Met deze selectie hebben de UN SDG Action Awards de meest aangrijpende en impactvolle 

initiatieven beloond die in gemeenschappen over de hele wereld tot stand zijn gekomen. Zij 

hebben het leven van hun medemensen verbeterd, hen de kracht gegeven om door te zetten 

en hoop gebracht tijdens de COVID-19 pandemie.  

Michel Magis, directeur van de Brailleliga, zegt: “We zijn zeer vereerd met deze prijs, die we 

willen opdragen aan al onze leden. Voor ons is dit een gelegenheid om te benadrukken in 

welke mate de huidige gezondheidscrisis een impact heeft op de autonomie van blinde en 

slechtziende personen en hoeveel steun er nodig is voor mensen met een visuele beperking.” 

Marina Ponti, Global Director van de UN SDG Action Awards: "We feliciteren de Brailleliga 

voor hun solidariteit en vastberadenheid om het leven van hun medemensen te verbeteren, 
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om hen de kracht te geven om door te zetten en hoop te brengen tijdens deze crisis. Deze 

finalisten hebben ook de hele wereld geïnspireerd met een diep gevoel van gedeelde 

menselijkheid.” 

De geselecteerde initiatieven werden door de Verenigde Naties aangekondigd op een dag die 

in het teken stond van solidariteit tijdens het beleidsforum op hoog niveau over SDG’s, om 

mensen over de hele wereld aan te moedigen om zich blijven in te zetten voor hun medemens 

en de planeet. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie: 

Voor meer info: Solidarity Award https://sdgactionawards.org/  

Brailleliga vzw ondersteunt en begeleidt gratis meer dan 15.000 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 124 mensen en 532 vrijwilligers. Meer informatie: https://www.braille.be. 

UN SDG Action Awards: de VN-actiecampagne voor SDG’s is door de secretaris-generaal 

van de VN opgezet om mensen uit alle regio's van de wereld bijeen te brengen om actie te 

ondernemen op het gebied van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.  

We dienen de lidstaten en de Verenigde Naties door middel van creatieve en overtuigende 

communicatie en belangenbehartiging over SDG's. We verbinden denkers en actoren uit het 

maatschappelijk middenveld, lokale overheden, denktanks, kunst en cultuur, media en het 

bedrijfsleven die mensen mobiliseren om SDG's te promoten in huizen, gemeenschappen en 

daarbuiten.  

De SDG-actiecampagne is van mening dat er sprake is van een transformatieve verandering 

en daarom grijpen we de kansen aan om het gedrag te heroverwegen, de beleidsvorming te 

heroriënteren en de diensten die essentieel zijn voor de verwezenlijking van de wereldwijde 

doelstellingen, te versterken. 

Voor het laatste nieuws, evenementen en acties op het gebied van de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen: volg ons op Twitter / Instagram / Facebook / LinkedIn: 

@SDGAction en bezoek onze website www.sdgactioncampaign.org. 

 

 

Blijf op de hoogte via: 
Website: www.braille.be  
Instagram: @brailleliga_vzw 
Facebook: https://www.facebook.com/brailleliga   
Twitter: https://twitter.com/brailleliga 

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