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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  

Vlaamse regering ontneemt blinde en slechtziende 

personen de kans op culturele beleving. 

Vlaams minister-president en tevens minister van Cultuur Jan Jambon antwoordt 

negatief op een subsidieaanvraag sociaal-cultureel volwassenwerk van de 

Brailleliga vzw. Hiermee komt een eind aan de jarenlange samenwerking tussen de 

vereniging en het ministerie van Cultuur. Nu dreigen blinde en slechtziende 

personen uit de boot te vallen voor alles wat culturele beleving betreft. 

Op 7 juli 2017 werd het decreet sociaal-cultureel volwassenwerk bekrachtigd door de 

toenmalige Vlaamse Regering. Dit decreet hief de artikelen 23 en 24 van het 

Participatiedecreet op. Het was echter op basis van deze artikelen dat de vzw Brailleliga 

een overeenkomst had met de Vlaamse Gemeenschap en jaarlijks een subsidie ontving van 

ongeveer 250.000 euro voor de organisatie van praktijkgerichte, laagdrempelige educatie 

voor kansengroepen. Daarom diende de Brailleliga nu een subsidieaanvraag in binnen het 

decreet sociaal-cultureel volwassenwerk. Deze aanvraag kreeg een negatief antwoord.  

Het niet-toekennen van deze subsidie betekent een belangrijke financiële aderlating voor 

de Brailleliga. Deze subsidie bood de Brailleliga de mogelijkheid om blinde en slechtziende 

personen te helpen om zelfstandig door het leven te gaan en zo volwaardig mogelijk deel te 

kunnen nemen aan een inclusieve samenleving. De Brailleliga vindt het heel belangrijk om 

al haar dienstverlening gratis te kunnen aanbieden aan alle blinde en slechtziende personen 

in Vlaanderen om hen zoveel mogelijk kansen te bieden op inclusie in de maatschappij.  

De Vlaamse Minister-President pleitte in zijn septemberverklaring nochtans voor een 

slagkrachtige, vinnige en efficiënte overheid, waarbij de verschillende subsidiekanalen beter 

op elkaar afgestemd moeten zijn. Ondanks deze woorden valt de Brailleliga samen met 

talrijke andere kansengroepen uit de boot bij deze subsidieronde. Wanneer mogen de 

kwetsbare personen schitteren in het warme Vlaanderen waar de Vlaamse regering naar 

zegt te streven? 

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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