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Zelfstandigheidskamp aan zee voor 14 blinde en 

slechtziende kinderen  

6 tot en met 9 juli 2021. ’t Kruishof – Kruishofstraat 1 - 8400 Oostende 

Na een dik jaar uitsluitend digitale activiteiten trekt de Brailleliga tijdens 

de grote vakantie naar zee met 14 blinde en slechtziende kinderen tussen 6 

en 11 jaar. Tijdens een vierdaagse begin juli leren ze om op een ontspannen 

manier zelfstandiger in het leven te staan. Dit is dan ook het doel van het 

zeekamp: de zelfstandigheid van een kind met een visuele handicap in het 

dagelijks leven bevorderen. 

Boterhammen smeren, zich aankleden, opruimen, tanden poetsen of veters 

strikken? Handelingen die ieder kind moet aanleren, maar voor kinderen met een 

visuele handicap is dat niet altijd eenvoudig. Daarom is het belangrijk om de extra 

tijd in de schoolvakanties ten volle te benutten om buiten de familiecocon en in 

een ongedwongen sfeer te oefenen onder gespecialiseerde begeleiding.  

Tijdens het kamp kunnen de kinderen ook onderling ervaringen en kleine trucjes 

uitwisselen. Elke activiteit staat in het teken van meer zelfstandigheid. De kinderen 

ontplooien zich er spelenderwijs dankzij buitengewone activiteiten zoals een 

bezoek aan het Boudewijn Seapark. Na een leerrijk verblijf aan zee keren de 

kinderen trots, met onvergetelijke herinneringen en vrienden voor het leven terug 

naar huis. 

Praktische info: Journalisten zijn welkom op alle activiteiten. Om 

organisatorische redenen vragen wij u wel om uw komst minstens een dag 

op voorhand aan te kondigen bij Marie-Jeanne Nachtergaele (0498 10 50 

45), vanaf 5 juli 2021. 

http://www.braille.be/
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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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