U wenst graag blinde personen te helpen?
Wilt u personen met een visuele beperking helpen opdat zij zich zo optimaal mogelijk zouden kunnen integreren en ontplooien, en hun zelfstandigheid kunnen vergroten of behouden?
Dan bieden wij u diverse mogelijkheden aan: vrijwilligerswerk, een gift, een legaat, meedoen met onze tombola, sponsoring, …
De diensten die onze organisatie aan bijna 12.500 blinde en slechtziende personen in heel België aanbiedt, zijn volledig gratis. Om dit blijvend te kunnen realiseren, hebben wij uw steun hard nodig. Zo bieden wij o.a. sociale hulp, psychologische begeleiding, verplaatsingslessen met de witte stok en de geleidehond, aangepaste kooklessen, beroepsopleiding en -integratie, een aangepaste Spelotheek, culturele en vrijetijdsactiviteiten aan.
Alvast bedankt voor uw steun.

Vrijwilligerswerk is boeiend!
U wilt een verrijkende ervaring opdoen en u bezighouden met concrete projecten?
Als vrijwilliger bij de Brailleliga rust de uitbouw van onze activiteiten ook op uw schouders. Vandaar dat uw talenten en uw tijd zo kostbaar zijn voor ons.
U bent student, werkzoekende, aan het werk of gepensioneerd, en u hebt nog wat vrije tijd over? Dan kunt u blinde of slechtziende personen helpen in één van onze lokale huizen in uw buurt (zie achterzijde brochure).
Uw vrijwillig en niet-vergoed engagement kan tijdelijk of blijvend zijn. Eerst is er een verkennend gesprek om samen na te gaan welke activiteit het beste past bij uw interesses, vaardigheden en beschikbaarheid. Als uw activiteiten eenmaal vastliggen, kunnen we u een opleiding aanbieden. Afhankelijk van uw taak vergoedt de Brailleliga uw vervoers- en maaltijdkosten, en betaalt ze het materiaal terug dat u voor uw activiteit nodig hebt. Tijdens uw vrijwilligerswerk bent u gedekt door een verzekering.

Een geschikte bezigheid vinden
> U zou graag de geschiedenis van het brailleschrift kennen en uw kennis omtrent de dienstverlening van de Brailleliga doorgeven? Word dan gids in het Braillemuseum of leid het publiek doorheen de lokalen van onze vereniging in Brussel. We zijn ook op zoek naar vrijwilligers die het jonge publiek in scholen willen informeren en sensibiliseren omtrent blind- en slechtziendheid.

> U bent communicatief en houdt ervan het grote publiek te verwelkomen, te informeren en te sensibiliseren op beurzen, salons, festivals of andere evenementen? Beman dan één van de vele standen die de Brailleliga organiseert!
“ Ik ben reeds 3 jaar vrijwilliger voor de Brailleliga. Het is aangenaam om naar mensen toe te stappen en hun interesse te wekken omtrent blind- en slechtziendheid, kleine hulpmiddeltjes, de diversiteit aan diensten alsook de noden van de Brailleliga.”
Stéphane Willaerts , 63 jaar

> U gaat graag om met mensen en hebt interesse voor cultuur of creatieve hobby’s? Dan zult u zeker uw gading vinden in de Brailleclubs en tijdens culturele activiteiten die in uw buurt georganiseerd worden. U brengt het lokaal in gereedheid, verwelkomt personen met een visuele handicap en helpt ze bij hun handgemaakte creaties. We hebben uw hulp ook nodig om hen te begeleiden tijdens tal van uitstappen.
“ Ik ben bijna 5 jaar actief vrijwilliger in de Brailleclub van Oostende. Mijn moeder was zelf slechtziende, dus de stap naar de Brailleliga was snel gezet. Ik hou ervan om op een creatieve manier iets bij te brengen aan personen met een visuele beperking. De voldoening die dit geeft is onbetaalbaar. Op vraag van de leden van de Brailleclub knutsel ik vormen en figuren in elkaar, zodat zij er nadien mee aan de slag kunnen.”
Robert Blomme, 66 jaar

> U koestert een passie voor literatuur en hebt een goede uitspraak?
Spreek dan thuis boeken of tijdschriften in op uw eigen tempo maar wel binnen een vooraf afgesproken tijdslimiet.

> U hebt een vindingrijke geest? Pas dan gezelschapsspellen aan door o.a. reliëfmarkeringen aan te brengen en maak ze toegankelijk voor personen met een visuele beperking. Blinde en slechtziende personen kunnen ze dan gratis ontlenen in onze Spelotheek.

> Ook uw hulp bij het uitvoeren van administratieve taken wordt enorm gewaardeerd. Zo zijn er tal van opdrachten zoals het vertalen van teksten naar het Nederlands of het Frans, kantoorwerk doen, gegevens invoeren, post versturen, documenten selecteren en klasseren en pakketten helpen inpakken.
“ Mijn vrijwilligerswerk bij de Brailleliga geeft me veel voldoening. Ik werk er twee dagen per week. Ik voer verschillende gegevens in op computer, maak het kantoormateriaal klaar dat de werknemers nodig hebben, verstuur pakketten, … Ik ben blij dat ik me nuttig kan maken, en bovendien is het verrijkend om veel mensen te leren kennen.”
Jacqueline Raap, 70 jaar

Hebt u nog andere talenten? Praat er met ons over!
Voor meer informatie kunt u terecht bij de Vrijwilligersdienst op het nr. 02 533 32 11

Financiële steun
Meer dan 60 % van de financiële middelen van de Brailleliga zijn afkomstig van gulle schenkers. Een noodzakelijke steun die ervoor zorgt dat we onze gratis dienstverlening aan personen met een visuele beperking kunnen voortzetten en verder ontwikkelen. Klein of groot: elk gebaar vormt een extra aanmoediging voor de Brailleliga.

Een gift doen
U kunt een gift doen via overschrijving op rekeningnummer 000-0000048-48 van de Brailleliga vzw, met vermelding “Gift”. U kunt ook online een gift doen, in alle veiligheid, via onze website www.braille.be. 
Voor elke gift vanaf 30 euro per jaar krijgt u een fiscaal attest, waardoor u het bedrag kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen. Naast tijdelijke en eenmalige giften zijn er nog verschillende manieren om een schenking te doen.
• Een gift voor een project
U wilt een specifiek project steunen of een concreet project financieren:
- Met 16 tot 40 euro kunt u een gezelschapsspel toegankelijk maken voor blinde kinderen.
- Met 100 euro kunt u een harnas financieren voor een geleidehond.
- Met 230 euro kunnen we een uitstap organiseren voor blinde en slechtziende personen in uw regio.
- Met 915 euro kan er een brailleschrijfmachine gefinancierd worden. De Brailleliga stelt een Perkins brailleschrijfmachine ter beschikking aan cursisten die geslaagd zijn in hun braillecursus.
• Een gift via een doorlopende opdracht
In dit geval geeft u uw bank de opdracht om maandelijks het bedrag van uw keuze te storten ten voordele van de Brailleliga. Dankzij deze gestructureerde steun op lange termijn aan onze diensten, kunnen we onze acties optimaal plannen en financieren. 
Bij een doorlopende opdracht kunt u het bedrag of de frequentie van uw giften altijd wijzigen of uw giften stopzetten.
• Een gift bij speciale gebeurtenissen
Nodig uw naasten uit om hun sympathie te betuigen naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis (huwelijk, verjaardag, pensioen, overlijden, …), door een gift te doen aan de Brailleliga. Er wordt u nadien een lijst overhandigd van de vrienden en kennissen die een gift hebben overgemaakt. De Brailleliga stuurt de fiscale attesten rechtstreeks naar de schenkers toe.

Een opgedragen fonds oprichten
U kunt ook bij leven een opgedragen fonds oprichten dat uw naam of een naam van uw keuze draagt om een project of activiteit te financieren dat u nauw aan het hart ligt. U beslist dus zelf waar uw geld naartoe gaat, en wij respecteren ten zeerste uw wens. Opgedragen fondsen worden kosteloos door de Stichting Brailleliga* beheerd. Dat is een groot comfort voor de schenker die heel zijn leven ook inzagerecht behoudt in het fonds. 
Als u kiest voor een opgedragen fonds helpt u niet alleen blinde of slechtziende personen bij een project dat u hebt gekozen, maar u laat ook iets waardevols na voor de volgende generaties. Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor het “Fonds Ruthy”, dat de eerste witte stok financiert die aangeboden wordt aan blinde en slechtziende personen, of het “Fonds Jules Legardien” dat kooklessen, braillelessen en mobiliteitslessen met behulp van de witte verplaatsingsstok financiert.

* Naast het beheer van de gelegateerde fondsen en de opgedragen fondsen, biedt de Stichting Brailleliga ook materiële en financiële steun aan de vzw Brailleliga bij de organisatie van haar diensten voor blinde en slechtziende personen. Bovendien ondersteunt de Stichting Brailleliga het wetenschappelijk oogheelkundig onderzoek en organiseert ze sensibiliseringscampagnes voor het grote publiek.

Een legaat doen
Als u geen erfgenaam in rechte lijn hebt, kunt u uw bezittingen of een deel ervan aan de Stichting Brailleliga nalaten. Op die manier zorgt u ervoor dat we personen met een visuele beperking blijvend kunnen helpen. De Stichting Brailleliga is erkend als stichting van openbaar nut en geniet van lage successierechten met vaste percentages, ongeacht het bedrag van uw legaat.
U kunt uw testament opmaken:
- Thuis: het gaat dan om een holografisch testament dat volledig handgeschreven, gedateerd en ondertekend is. We raden u aan om dit bij uw notaris te laten opbergen, zodat het niet verloren raakt.
- Bij de notaris: in dat geval gaat het om een authentiek testament dat opgemaakt wordt in zijn aanwezigheid en bewaard wordt in zijn kantoor.

Een hartverwarmend bedrijf
U bent bedrijfsleider en u wilt de Brailleliga graag een hart onder de riem steken? Door u aan één van onze talrijke activiteiten te binden, kan u terzelfdertijd uw bedrijf in de kijker zetten. Dit kan onder meer door een publicitaire inlassing in ons tijdschrift “De Witte Stok” of door de vermelding van uw steun aan onze acties en sensibiliseringscampagnes, …
Er zijn verschillende manieren om de Brailleliga te helpen:
– Een materiële of financiële steun bij het realiseren van een mediacampagne of een vooraf bepaald project (de Brailleday, een dag voor blinde en slechtziende kinderen; de BrailleTech,
een hulpmiddelenbeurs; het steunen van de Brailleligaploeg tijdens de 20km door Brussel, …).
– Het aanbieden van uw diensten of uw producten aan verminderde prijs.
– Het ter beschikking stellen van uw lokalen om een actie van de Brailleliga te organiseren.
– Schenking van computers of meubilair op het ogenblik dat u uw materiaal vernieuwt.
– Aankopen van wenskaarten.
Geef ons de gelegenheid om onze ideeën en projecten aan u voor te stellen. Samen zoeken we naar de beste manier om deze op elkaar af te stemmen.

Ons helpen én uzelf een plezier doen
Onze wenskaarten versturen
Onze wenskaartencatalogus biedt keuze uit een groot aantal thema’s: dieren, bloemen, landschappen, reproducties van schilderijen, Japanse prenten, oude foto’s van Belgische steden, kerst- en nieuwjaarskaarten, … Steun de Brailleliga door onze wenskaarten te versturen. De kaartencatalogus is beschikbaar op onze website: www.braille.be

Doe mee met de Tombola
De tombola van de Brailleliga is elk jaar weer een absolute must en loopt telkens van half augustus tot december. De hoofdprijs bedraagt 75.000 euro aan Staatsfondsen, terwijl de andere prijzen (computers, flatscreen-tv’s, keukenrobots, homecinema’s, broodbakmachines, kadobonnen, …) zowel nuttig als interessant zijn voor de gelukkige winnaars. De opbrengst van de tombola helpt ons tal van gratis diensten te financieren gericht aan blinde en slechtziende personen.

Wenst u meer informatie of zou u graag een gift overmaken voor een specifiek project ? 
Neem dan gerust contact op met ons:
Brailleliga, Engelandstraat 57, 1060 Brussel
info@braille.be - T 02 533 32 11 - www.braille.be

PRK : 000-0000048-48
(een fiscaal attest wordt in de loop van het eerste trimester van het jaar volgend op de gift opgestuurd, dit voor elke gift vanaf 30 euro)
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Bedankt voor uw vrijgevigheid

Steun de blinde en slechtziende personen uit uw regio. 
Brussel (hoofdzetel) Engelandstraat 57 - 1060 – Brussel T 02 533 32 11
Antwerpen Frankrijklei 40 - 2000 – Antwerpen T 03 213 27 88
Gent Kortrijksesteenweg 34 - 49000 – Gent T 09 220 58 78
Hasselt Leopoldplein 25 - 3500 – Hasselt T 011 21 58 88
Kortrijk Minister Tacklaan 35 - 8500 – Kortrijk T 056 20 64 60 
Leuven Fonteinstraat 133 - 3000 – Leuven T 016 20 37 97 
Charleroi Boulevard Tirou 12  6000 – Charleroi T 071 32 88 22
Libramont Avenue de Bouillon 16 A - 6800 – Libramont T 061 23 31 33
Liège Rue des Guillemins 63 - 4000 – Liège T 04 229 33 35
Namur Rue de la Croix-Rouge 31 - 5100 – Jambes T 081 31 21 26


