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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 124 mensen en 532 vrijwilligers. Meer informatie: 

www.braille.be. 

Op afstand en op afspraak: nog altijd aan de zijde van alle blinde en 

slechtziende personen. 

Ook tijdens deze nieuwe lockdown blijft de Brailleliga volharden in haar missie: 

blinde en slechtziende personen helpen. De leden worden op afspraak, digitaal en 

telefonisch verder geholpen rekening houdend met een strikt veiligheidsprotocol. 

De Brailleliga biedt dienstverlening aan en kan dus niet zomaar haar deuren 

sluiten zonder gepaste oplossingen te bieden in de strijd voor zelfstandigheid en 

tegen het isolement van blinde en slechtziende personen. Dit is in periodes zoals 

deze belangrijker dan ooit. 

Zowel de hoofdzetel als de regiohuizen blijven bemand. Concreet betekent dit dat de 

Sociale dienst zowel aan huis als op kantoor klaar staat. Dat geldt ook voor de Dienst 

begeleiding en hulp in het dagelijks leven, de jobcoaches, de BrailleShop, de Dienst vrije tijd, 

het Multidisciplinair team en de Informatiedienst voor technische aanpassingen. Om de 

veiligheid van iedereen te garanderen, werkt de Brailleliga volgens een strikt protocol. De 

veiligheidsmaatregelen worden tijdens de contacten te allen tijde gerespecteerd. Alle 

dienstverlening verloopt op afspraak.  

Begin maart had niemand kunnen voorspellen dat het niet meer vanzelfsprekend zou zijn 

om onze lokalen open te houden voor onze primaire missie. Toch is het de harde realiteit. 

De broodnodige dienstverlening op maat voor personen met een visuele handicap blijven 

aanbieden, daar gaan we voor. Zo kunnen de stappen richting zelfstandigheid, nu meer 

nodig dan ooit tevoren, verdergezet of opgestart worden onder professionele begeleiding. 

Net als vorige keer, wil de Brailleliga graag benadrukken dat we als team volledig klaar 

staan om alle blinde en slechtziende personen telefonisch, digitaal en op afspraak verder te 

helpen. De Brailleliga laat niemand los. Alle details vind je hier. 

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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