Activiteiten

Praktische info

Doorlopende activiteiten, van 10u. tot
16u30.

Datum en uurrooster
Zaterdag 14 mei 2022, van 10u tot 17u00

Sport
Welke sporten kan ik beoefenen met een visuele
handicap? Vind alle informatie die je nodig hebt
bij Handisport en Parentee.

Plaats
La Tricoterie, Théodore Verhaegenstraat 158 – 1060
Brussel

Technologie
Ontdek toegankelijke videospelletjes in
aanwezigheid van 2 gamers, de ene blind, de
andere slechtziend. Leer ook nuttige apps
kennen!
Look & Love
Spermalie informeert jou over het lichaam en
seksualiteit. Wie er goed uit wil zien kan een
infosessie volgen bij Nele, een ‘‘make-up artist’’
met een visuele handicap.
Literatuur
Ontdek de verhalenkoffer, Luni en Jooki en alle
andere aangepaste formaten en mogelijkheden
om je leesplezier te (her)ontdekken.
Knutselen
Laat je creativiteit de vrije loop op de
gerecycleerde materialen en ga naar huis met je
eigen kunstwerk.

Toegang
Tram 81 halte ‘‘Bethlehem’’, Bus 49-50-32 halte
‘‘Koningslaan’’.
Parking
Interparking Hallepoort of Q-Park Zuidstation.
Prijs
Gratis, uitgezonderd het drank- en pizzabuffet
(drankbonnetje: € 2,50 pizzabonnetje: € 6. Iedereen
krijgt een welkomstdrankje).
Verantwoordelijkheid
De kinderen staan onder de verantwoordelijkheid
van de ouders of de personen die hen vergezellen.
Inschrijvingsformulier
In te vullen voor 29 april 2022 op
www.braille.be (scan de QR code) :

Zaterdag 14 mei 2022
10u - 17u30
‘‘La Tricoterie’’
(Brussel)
Contact
info@braille.be of 02 533 32 11

Gratis toegang!
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Spelletjes
Ontdek spellen die zijn aangepast voor personen
met een visuele handicap.

Familiedag

Een dag voor het hele
gezin!
De Brailleliga nodigt jou uit om de
vele activiteiten voor jonge blinde
of slechtziende personen van 6 tot
18 jaar te komen ontdekken. Ouders,
grootouders, broers en zussen zijn
eveneens van harte welkom. Op het
programma staan activiteiten voor alle
leeftijden en voor het hele gezin!
Het doel is om jullie de kans te bieden om
elkaar te ontmoeten rond het thema van
de visuele handicap, en jongeren en ouders
van gedachten te laten wisselen samen met
professionals om zo alle mogelijkheden te
ontdekken.
De activiteiten zijn gratis. Aan het
pizzabuffet en de bar kunnen jullie de
inwendige mens versterken. Medewerkers
van de Brailleliga zijn de hele dag aanwezig.

Praatgroepen
Deze dag is de ideale gelegenheid om
informatie en ervaringen te delen met
andere ouders, maar ook voor tieners
onderling.
Hiervoor worden twee specifieke momenten
voorzien op een plaats waar discretie
gegarandeerd wordt. Deze momenten
worden ook begeleid door gespecialiseerde
sprekers. Vooraf inschrijven is verplicht om
aan deze momenten deel te nemen (zie
inschrijvingsformulier).
10u15 tot 11u30
‘‘Meet the parents : tijd voor alles en
iedereen’’, praatgroep voor ouders over
time management en de zelfstandigheid van
kinderen met een visuele handicap (er wordt
gezorgd voor kinderopvang voor de kinderen
van de deelnemende ouders).

Animaties
10u30
Inleiding hedendaagse dans met Saïd
Gharbi, blinde danser.
11u30
Boomwhackers initiatie, muzikale
percussie-instrumenten.
Op verschillende tijdstippen: Initiaties
tot Showdowntable (aangepast tafeltennis)
en Goalball (aangepast balspel).

Groot slotconcert
16u30
Blanche (The Voice Belgium, Eurovision)
17u00
Funky Fool (Electro-DJ)

13u30 tot 14u45
‘‘Look & Love : zelfbeeld en relaties
met anderen’’, praatgroep voor jonge

slechtziende of blinde personen tussen 12
en 18 jaar.

Ga naar huis met mooie herinneringen,
concrete antwoorden op jullie vragen
en een flinke dosis vertrouwen voor
de toekomst. Wij hopen op een talrijke
opkomst!

