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BrailleTech 2021 – Ontdek er live en digitaal alle technische
hulpmiddelen om de visuele handicap te helpen overwinnen
Van 14 tot 20 oktober 2021 organiseert de Brailleliga een hybride (live en
digitaal) BrailleTech of ‘Technologieweek’ voor blinde en slechtziende
personen. Op de beurs komen alle Belgische verdelers van aangepaste
hulpmiddelen voor personen met een visuele handicap samen. Een unieke
gelegenheid om ze allemaal te komen ontdekken, testen, vergelijken, advies
in te winnen en demonstraties bij te wonen.
Volwaardig deel uitmaken van de samenleving is een uitdaging voor iemand
met een visuele handicap. Alle dagelijkse handelingen vormen een extra
moeilijkheid : zich verplaatsen, lezen, studeren, werken, surfen op internet, …
De recente digitale boost tijdens de pandemie onderstreepte dit nogmaals.
Gelukkig bestaan er hulpmiddelen die het leven vereenvoudigen. Dankzij
spraaksynthese, een aangepaste gsm, een beeldschermloep, een brailleleesregel of
een aangepaste applicatie op een smartphone wordt naar school gaan, werken,
lezen, … een pak toegankelijker.
Dit alles ontdekken kan op BrailleTech 2021! Deze beurs biedt de mogelijkheid om
op één plaats kennis te maken met alle Belgische verdelers van aangepaste
hulpmiddelen voor blinde en slechtziende personen, om professioneel en
gepersonaliseerd advies te krijgen van de medewerkers van de Brailleliga, om de
artikelen van de BrailleShop te testen en om boeiende thematische workshops,
videoconferenties, podcasts en webinars te volgen. In 2021 zal het evenement
voor het eerst live en digitaal worden gehouden om het aanbad toegankelijk te
maken voor zo veel mogelijk geïnteresseerden.
Ontdek het programma hier
« Alle hulpmiddelen die ik aangekocht heb op advies van de Brailleliga hebben mij
al enorm geholpen in mijn dagelijks leven » - Jean-Marie, vaste bezoeker van de
BrailleTech
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 133 medewerkers en 561 vrijwilligers. Meer informatie:
www.braille.be.
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Praktische info :
➢ Van 14 tot en me 16 oktober 2021 – live (9.30 u. tot 17.00 u.)
Engelandstraat – 1060 Brussel / Gratis inkom / Vooraf inschrijven is verplicht /
Covid Safe Ticket verplicht
➢ Van 14 tot 20 oktober 2021 – digitaal
➢ Je kan als journalist natuurlijk de BrailleTech bezoeken.
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