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(*jaarverslag Unia 2019) 

Over de Brailleliga: 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 130 mensen en 600 vrijwilligers. Meer informatie: 

www.braille.be  

Geef de blinde of slechtziende sollicitant een evenwaardige kans! 

Discriminatie omwille van een handicap is de tweede meest voorkomende 

klacht op de werkvloer*. De Brailleliga strijdt tegen discriminatie van personen 

met een visuele handicap, in het algemeen, maar zeker ook op de werkvloer. 

Daarom lanceert de vereniging maandag 21 september 2020 een campagne 

rond tewerkstelling: “Zie jij wat Ava in haar mars heeft?”.  

Ava Vandekerckhove (30), het gezicht van de nieuwe campagne, getuigt: “werkgevers 

hebben vaak nog een fout beeld van een persoon met een visuele handicap. Ze denken 

dat ze de job niet even goed gaan kunnen uitvoeren terwijl dit wel perfect kan mits 

wat begrip en een aantal kleine aanpassingen.” 

De Brailleliga zet in op concrete oplossingen om de competenties van de persoon met 

een visuele handicap te versterken en de werkomgeving aan te passen. Haar 

gespecialiseerde diensten zijn dankzij hun multidisciplinaire en gepersonaliseerde 

aanpak en jarenlange ervaring de aangewezen experten om blinde en slechtziende 

personen te helpen om alle obstakels op weg naar en op het werk te overwinnen. Want 

het zijn de vaardigheden die van een blinde of slechtziende persoon een goede 

werknemer maken, en niet de verschillen. 

Met deze campagne wil Brailleliga enerzijds blinde en slechtziende personen 

aanspreken, zodat ze weten dat ze bij de vzw terecht kunnen. Anderzijds is de 

bedoeling om werkgevers en doorverwijsorganisaties te sensibiliseren en hen te laten 

weten dat de Brailleliga klaarstaat met advies en gratis begeleiding op maat.  

Blijf op de hoogte via: 

Website: www.braille.be  

Instagram: @brailleliga_vzw 

Facebook en Twitter: @brailleliga  

Linkedin: Brailleliga vzw 

Perscontact: 

Charlotte Santens 

charlotte.santens@braille.be  

02 533 33 34 - 0498 69 73 98 
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