PERSBERICHT

Technologiekamp voor kwetsbare slechtziende jongeren
Van 17 tem 20 augustus trekt de Brailleliga met 10 maatschappelijk
kwetsbare slechtziende jongeren (16 - 18 jaar) op Technologiekamp naar
zee. Op het kamp Linking You(th) Up maakt de Brailleliga de kwetsbare
jongeren vertrouwd met de computer en de specifieke aanpassingen voor
personen met een visuele handicap. Na de 4-daagse wordt de computer aan
de jongere geschonken.
In de huidige wereld is technologie zeer belangrijk. Voor de inclusie van blinde en
slechtziende jongeren is het van groot belang dat zij vertrouwd zijn met deze
technologische mogelijkheden. Door hun handicap zijn zij immers nog meer
aangewezen op technologie om op een vlotte manier nota's te kunnen nemen op
school, om sociale contacten met leeftijdsgenoten te onderhouden,...
De COVID-19-crisis heeft deze noodzaak alleen maar bevestigd: jongeren die thuis
niet over een pc beschikten, kwamen in de problemen bij het afstandsonderwijs.
Vandaag beschikken deze jongeren op school meestal wel over aangepast
materiaal, dankzij de tussenkomst van de subsidiërende overheid, maar thuis niet
waardoor ze alsnog dreigen uit de boot te vallen. De overheid komt slechts tussen
voor 1 licentie per aanvrager en ondersteunt de aankoop van de pc op zich niet.
Een goede scholing is echter essentieel om kans te maken op inclusie op de
arbeidsmarkt en een kans te hebben om uit de precaire situatie te geraken.
Na het kamp voorziet de Brailleliga ook opvolgmomenten en een nauwe
samenwerking en opvolging met de begeleiding op school. Met dit kamp wilt de
Brailleliga de slaagkansen van de jongeren met een visuele handicap uit kwetsbare
gezinnen in het inclusief onderwijs verbeteren waardoor hun kansen op de
arbeidsmarkt ook zullen verhogen en zij op termijn uit de vicieuze cirkel kunnen
geraken.
Deze 4-daagse wordt mogelijk gemaakt door de steun van de P&V Stichting.

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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Geplande activiteiten:
•

17/8 – 20/8: De jongeren leren tijdens de vier dagen doorlopend werken met
de laptop en met specifieke toepassingen voor blinde en slechtziende
personen.

•

17/8: 14 u. – 17u.: Geocaching centrum Oostende. Doel: navigatie-apps leren
gebruiken.

•

18/8: 14 u. – 17 u.: Gamen voor blinde en slechtziende gebruikers met
BlindWarriorSven.

•

19/8: 14. – 17u.: Kajak in tweepersoonskajaks of kano’s.

Praktische info: Journalisten zijn welkom op het kamp. 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 16 augustus 2021.
Kampplaats: Charmehotel Kruishof, Kruishofstraat 1, 8400 Oostende
Blijf op de hoogte via:

Perscontact:

Website: www.braille.be
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Instagram: @brailleliga_vzw
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Facebook en Twitter: @brailleliga

charlotte.santens@braille.be
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