
Al 100 JAAR lang
begeleidt de Brailleliga blinde en 
slechtziende personen naar dagelijkse 
overwinningen.

DE BRAILLELIGA IN ENKELE CIJFERS
OPRICHTING: 1920

DOEL: De zelfstandigheid, integratie en 
persoonlijke ontwikkeling van blinde en 
slechtziende mensen bevorderen, in elke fase van 
hun leven.

AANTAL GEHOLPEN PERSONEN: 15.500

DIENSTEN: Sociale opvolging, het aanleren van 
technieken die de zelfstandigheid bevorderen 
(verplaatsingstechnieken, omgaan met een 
blindengeleidehond, brailleschrift, koken, …), 
psychologische steun, informatie en advies bij 
aankoop van aangepast materiaal, pedagogische 
begeleiding, professionele integratie, aangepaste 
bibliotheek en spelotheek, vrijetijdsactiviteiten, …

AANWEZIGHEID: De vereniging is aanwezig 
in het hele land met de hoofdzetel in Brussel 
en regiohuizen in Antwerpen, Geel, Gent, 
Hasselt, Kortrijk, Leuven, Ath, Charleroi, Jambes, 
Libramont en Luik.

PERSONEEL: 134 medewerkers en 597 
vrijwilligers.

FINANCIËLE MIDDELEN: Schenkingen en 
legaten (73%), Tombola (2,9%), 
netto-opbrengsten uit activiteiten (9%), 
subsidies (15,1%).

Zin om de Brailleliga te steunen? Doe een gift. 
Fiscaal attest voor een gift vanaf € 40.

DE BRAILLEMOBIEL IN 
JOUW STAD

Van maart tot en met mei is de Brailleliga op 
tournee door het hele land om haar leden en 
het grote publiek te ontmoeten.

In de BrailleMobiel kunnen bezoekers:

•  Aangepast materiaal testen en kopen 
dat het leven van blinde en slechtziende 
personen vereenvoudigt op 5 gebieden 
van het dagelijks leven: de tijd, lezen & 
communiceren, keuken & huishouden, zich 
verzorgen en vrije tijd (enkel betaling met 
bankkaart).

•  Zich laten horen in de VoxBox. Dit is een 
videocabine waarin je ‘Happy birthday’ kan 
zingen voor onze 100ste verjaardag en je 
kan jouw filmpje delen op sociale media. 
Voor elk opgenomen liedje schenkt KBC 
2 euro aan de Brailleliga.

 
De BrailleMobiel in jouw regio:

•  Luik 
12 & 13 maart

•  Antwerpen 
19 & 20 maart

•  Libramont 
24 & 25 maart

•  Namen 
26 & 27 maart

•  Brussel 
van 30 maart 
t.e.m 1 april

•  Charleroi 
van 23 t.e.m 25 april

•  Leuven 
29 & 30 april

•  Gent 
van 6 t.e.m 8 mei

•  Geel 
11 & 12 mei

•  Ath 
13 & 14 mei

•  Kortrijk 
18 & 19 mei

•  Hasselt 
27 & 28 mei

* Definitieve data, locaties en tijdstippen kan 
je raadplegen op 100jaarbrailleliga.be

CONCERTEN SCALA VOOR 
100 JAAR BRAILLELIGA

100 jaar aan de zijde van blinde en 
slechtziende personen, dat verdient een 
applaus! 

Om haar honderdjarig bestaan te vieren, 
biedt de Brailleliga drie uitzonderlijke 
concerten aan. Het vrouwenkoor Scala 
brengt een repertoire aan liedjes gewijd aan 
‘Meisjesnamen’. Een bijzondere ervaring. 

De opbrengst van deze avonden wordt aan 
de Brailleliga geschonken.

Dus, sluit je bij ons aan en verspreid de 
boodschap! 

•  01/04/2020 – 20 u - Brussel 
BOZAR, Zaal Henry Le Bœuf

•  25/04/2020 – 20 u - Charleroi 
Palais des Beaux-Arts

•  07/05/2020 – 20 u - Gent 
Capitole

Tickets vanaf € 20 te bestellen via 
de websites van de concertzalen.

 of  IBAN BE11 0000 0000 4848
 BIC BPOTBEB1 
 ALVAST BEDANKT VOOR 
 JOUW STEUN!

Engelandstraat 57 - 1060 Brussel
02 533 32 11 • info@braille.be
100jaarbrailleliga.be
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100 JAAR GESCHIEDENIS 
IN EEN OOGOPSLAG

1920
Oprichting van 
de Brailleliga 
op initiatief van 
Élisa Michiels en 
Lambertine Bonjean, 
met als doel een 
bibliotheek van 
brailleboeken voor 
blinde personen 
op te richten.

2009 - 2020
De Franstalige Bibliotheek verwelkomt 
audioboeken (DAISY-formaat) en digitale braille. 
Creatie van nieuwe ruimtes: het Lichtlabo, 
een zaal voor psychomotoriek, een ruimte 
voor filmvertoningnen met audiodescriptie, 
de digitale ruimte EPN (Espace Public 
Numérique) om vertrouwd te raken met nieuwe 
technologieën. 

Met de steun van

1940 – 1944
Onder de Duitse bezetting 
verdubbelt de vereniging 
haar inspanningen om het 
hoofd te bieden aan de 
schaarste die haar leden 
hard heeft getroffen. 
Haar diensten worden 
gedecentraliseerd en 
er worden afdelingen 
in Gent, Antwerpen en 
Charleroi opgericht.

1958 – 1969
Aanwezig op de 
Wereldtentoonstelling 
in 1958. Ontstaan 
van de Dienst 
beroepsoriëntering en 
twee opleidingscentra. 

2003
Oprichting van het 
centrum voor functionele 
revalidatie HORUS 
in samenwerking 
met het universitair 
ziekenhuis Brugmann 
en het universitair 
kinderziekenhuis 
Koningin Fabiola. 

1926 – 1936
De vereniging ontwikkelt 

haar activiteiten: 
Sociale dienst, culturele 
activiteiten, verdediging 

van de rechten van 
personen met een 
visuele handicap.

1947 – 1954
De Brailleliga sticht het 
Nationaal Werk van de 

blindengeleidehond. 
Huishoud- en 

verplaatsingscursussen 
worden georganiseerd 

met het oog op het 
optimaliseren van de 

autonomie van blinde en 
slechtziende personen in het 

dagelijks leven.

1988 – 2000
Grondige renovatie 

van de hoofdzetel in 
Brussel. Start van de 

Begeleidingsdienst en 
het BrailleMuseum ziet 

het levenslicht. 1ste 
BrailleTech, jaarlijkse 
hulpmiddelenbeurs. 

2005
De Stichting voor de 
blinden wordt in het 
leven geroepen, die 
de activiteiten van 

de Brailleliga ten 
gunste van blinde en 

slechtziende personen, 
wetenschappelijk 

oogheelkundig 
onderzoek en 

informatie- en 
preventiecampagnes 

steunt.
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