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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. 

04 januari 2021: drie goede redenen om Wereldbrailledag te vieren. 

Op 4 januari trekt Manneken Pis zijn uniform van blinde schooljongen aan ter 

gelegenheid van Wereldbrailledag. Zijn blindengeleidehond, een essentiële partner 

voor zijn mobiliteit, houdt hem de hele dag gezelschap. Ook de LEGO® Braille Bricks 

komen vanaf januari 2021 naar België. 

De Brailleliga wilt van deze dag gebruik maken om het belang van braille in de verf te zetten. 

In tegenstelling tot wat je zou kunnen denken, is Braille geen taal maar een schrijfsysteem 

van zes punten in reliëf uitgevonden door Louis Braille in 1837. Het universeel systeem is 

uniek en ongeëvenaard en biedt blinde en slechtziende personen de mogelijkheid zich open 

te stellen voor de wereld. Braille blijft relevant omdat het schrijfsysteem compatibel is en mee 

ontwikkelt met de nieuwe communicatiemiddelen en -technologieën. Braille wordt, ten 

onrechte, vaak als verouderd beschouwd en dus ook minder aangeleerd. Braille zorgt er 

namelijk voor dat een persoon met een visuele handicap alle aspecten van een taal kan 

leren. Kunnen lezen, schrijven, ook wiskunde en muziek, en de spelling van een taal 

beheersen bevordert immers de zelfstandigheid en maakt veel informatie toegankelijk.  

Ook Manneken Pis is dit jaar van de partij!  
Manneken Pis trekt ook dit jaar zijn uniform van een blinde schooljongen aan. De vzw 
schonk in 2009, ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van Louis Braille, dit uniform aan 
de bekendste inwoner van Brussel om hulde te brengen aan Louis Braille en personen met 
een visuele handicap te herinneren aan het belang en nut van zijn uitvinding. 

De Brailleliga, officiële partner van LEGO Foundation 
Om blinde en slechtziende kinderen een duwtje in de rug te geven, en hen te helpen om op 

een plezante manier braille te leren, ontwikkelde de LEGO Foundation LEGO® Braille 

Bricks. Elk blokje in de toolkit heeft de vorm van de gewone blokjes, maar de noppen op de 

blokjes zijn zo gerangschikt dat ze overeenkomen met de cijfers en de letters van het 

braillealfabet. De LEGO® Braille Bricks bieden zo heel wat nieuwe mogelijkheden om blinde 

en slechtziende kinderen warm te maken om braille te leren in een plezierige, ongedwongen 

tactiele omgeving. De LEGO® Braille Bricks zijn dus een extra tool die aangereikt wordt aan 

blinde en slechtziende kinderen opdat ze zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen. 

Zodra de gezondheidssituatie het toelaat, zal de Brailleliga contact opnemen met alle 

scholen en andere organisaties die blinde en slechtziende leerlingen verwelkomen om hen 

de LEGO® Braille Bricks toolkits te overhandigen en hen te begeleiden bij het gebruik ervan. 

Voor alle informatie: info@braille.be. 

Een bericht in braille voor alle gelegenheden 

Wensen versturen in braille? Dat kan! Surf naar https://bericht.braille.be/nl/, schrijf je bericht 

en het systeem zal je bericht omzetten in braille. Het is een originele manier om in contact te 

blijven met iedereen die je dierbaar is. 

http://www.braille.be/
mailto:info@braille.be
https://bericht.braille.be/nl/
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Praktische informatie 

 

De Brailleliga heeft de eerste LEGO® Braille Bricks toolkits al ontvangen. Het is mogelijk om 

ter plaatste de toolkits te komen bekijken ter illustratie van een eventuele reportage. Onze 

medewerkers zijn beschikbaar voor alle interviewvragen. 

In bijlage 3 afbeeldingen (Manneken Pis, LEGO® Braille Bricks, wensen in braille) 

Blijf op de hoogte via: 

Website: www.braille.be  

Instagram: @brailleliga_vzw 

Facebook en Twitter: @brailleliga  

Perscontact: 

Charlotte Santens 

02 533 33 34 - 0498 69 73 98 

charlotte.santens@braille.be  
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