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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. 

 

Hindernissenparcours naar veilige terrassen 

Beetje bij beetje herwinnen we onze vrijheid na de lockdowns. Nu we terug 

kunnen genieten op een terrasje en naar hartenlust kunnen winkelen zonder 

een afspraak wil de Brailleliga nogmaals oproepen tot burgerzin. Help 

personen met een visuele handicap zich een weg te banen in het veranderde 

openbare landschap en maak mee het verschil! 

Blinde en slechtziende personen die zich verplaatsen met de hulp van een 

mobiliteitsstok leren immers vaste trajecten van punt A naar punt B. Ze kunnen 

de aanpassingen in winkels, in straten, de wachtrijen, de vaste looprichtingen 

en extra obstakels vaak niet detecteren. Ook afstand inschatten is een 

bijna onmogelijke opdracht wanneer je tastzin je zicht voor een deel 

vervangt. Als er een nieuw obstakel op hun weg verschijnt, kan het hen volledig 

desoriënteren. Hetzelfde geldt voor blindengeleidehonden.  

Nu de terrassen weer open zijn en vaak groter zijn dan vroeger omdat de 

uitbaters toestemming kregen om een deel van de openbare weg als terras te 

gebruiken, geraken personen met een visuele handicap soms in de 

problemen omdat ze hun herkenningspunten kwijt zijn. 

Daarom roept de Brailleliga iedereen op tot burgerzin. Personen met een 

visuele handicap helpen, is heel eenvoudig: een simpele mondelinge 

instructie vanop afstand doet al wonderen. Zo kan iedereen veilig genieten 

van een terrasje!  

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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