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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  

 

BrailleTech 2020 –Technologie helpt ons meer dan ooit vooruit 

tijdens de speciale Covid-19 editie 

Van 13 tot en met 17 oktober 2020 van 9.30 uur tot 17.00 uur: live en digitaal  
 Engelandstraat 57 – 1060 Brussel 

 

Van 13 tot en met 17 oktober 2020 organiseert de Brailleliga in Brussel haar 

jaarlijkse hulpmiddelenbeurs BrailleTech. Omwille van Covid-19 passen we het 

concept aan: de BrailleTech gaat live (ter plaatse) en voor de eerste keer ook digitaal 

door. Om iedereen te kunnen verwelkomen, duurt de beurs 5 in plaats van 3 dagen.  

De inschrijvingen zijn nog steeds open. Op dit moment schreven al 411 personen 

zich in voor de live versie en 194 voor de digitale. Dit hoge aantal deelnemers 

middenin een gezondheidscrisis bevestigt het belang van een hulpmiddelenbeurs en 

van de aangepaste technologieën in het dagelijks leven van blinde en slechtziende 

personen. De tastzin, het zintuig dat anders een belangrijke rol speelt en kan 

compenseren voor het verminderde zicht, is dan wel niet van toepassing bij de 

digitale sessies, toch kunnen we spreken van een succes gezien de belangstelling 

voor de digitale editie van BrailleTech .  

Tijdens de digitale BrailleTech kunnen geïnteresseerden diverse initiaties en 

infosessies bijwonen via Zoom. Deze worden geanimeerd door de medewerkers van 

de Brailleliga en partners zoals Optelec & Koba Vision. Zo gaat het over de beste 

toegankelijke apps, gesproken ondertiteling en vergrote ondertiteling, de 

verhalenkoffer…  

De Live BrailleTech brengt alle Belgische verdelers van aangepaste hulpmiddelen 

voor blinde en slechtziende personen samen onder één dak. De uitgelezen kans 

voor blinde en slechtziende personen om bestaande oplossingen op de markt te 

vergelijken en te testen. Vele van deze hulpmiddelen zijn onmisbaar, zowel op 

school als thuis als op de werkvloer. Ze dragen bij aan een grotere zelfstandigheid 

van de gebruiker. 

Bezoekers kunnen ook, op afspraak, terecht bij de medewerkers van de Brailleliga 

voor bijkomend advies. 

___________________________________________________________________ 

 

 

http://www.braille.be/


 

 

PERSBERICHT  

 

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  

Praktische informatie:  

Het volledige programma van de BrailleTech is hier beschikbaar : 

https://www.braille.be/nl/over-ons/acties-en-campagnes/brailletech-2020/programma-

brailletech-2020 

Journalisten zijn welkom op de live & digitale BrailleTech, gelieve ons te contacteren. 

Zo kunnen wij de nodige logingegevens voor de digitale sessies sturen. 

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 

 

Hulpmiddelenbeurs georganiseerd met de steun van :  
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