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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. 

Fijne Moederdag aan alle blinde en slechtziende supermama’s!  

 

Op 9 mei vieren we Moederdag. Het ideale moment voor de Brailleliga om ons eraan te 

herinneren dat ook mama’s met een visuele handicap superkrachten hebben. Dankzij het 

feit dat hun andere zintuigen hun zicht gedeeltelijk compenseren en het advies op maat 

voor toekomstige ouders van de Brailleliga, gaat al hun energie naar het opbouwen van een 

sterke band met hun baby, die de basis zal vormen van hun toekomstige relatie. 

Elke ouder of toekomstige ouder stelt zich vragen bij de opvang van een pasgeboren kind 

en over de zorgen die het moet krijgen. De blinde of slechtziende ouder vindt niet altijd een 

antwoord dat aangepast is aan zijn/haar visuele handicap. Daarom ontwikkelde de 

Brailleliga specifiek advies om toekomstige ouders voor te bereiden en bij te staan vanaf de 

zwangerschap tot na de geboorte, of tot de ouders zich zelfzeker genoeg voelen om alleen 

verder te gaan.  

Met behulp van vier babypoppen worden dagelijkse handelingen aangeleerd zoals de baby 

te eten geven, wassen en verzorgen. Daarnaast biedt de Brailleliga ook hulp bij de keuze 

van materiaal (kinderwagen, babycommode, enz.) dat het meest aangepast is aan de visuele 

handicap van de toekomstige ouder. Ook de veiligheid in huis wordt samen bekeken en we 

bieden hulp bij het voorzien van eventuele aanpassingen bijvoorbeeld een trap beveiligen. 

De ouder met een visuele handicap een vracht vol zelfvertrouwen bieden, is het 

kraamcadeau van de Brailleliga. 

Shanna (41) is mama van drie kinderen en twee pluskinderen. Ondanks de tegenkanting van 

buitenaf, staat ze dag in dag uit volledig klaar voor haar kinderen. “Wat de anderen ook 

soms mogen denken, mijn witte stok belet het me niet van een goede mama te zijn voor 

mijn kinderen”. 

 

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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Meer informatie over Shanna : 

Shanna woont in Tienen samen met haar vriend, twee pluskinderen en drie kinderen. Haar 

kinderen werden geboren in 2013 en 2017. Haar dochtertje Laetitia  (°2013) heeft ook een 

visuele handicap. Shanna is bereid om geïnterviewd te worden. 
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