PERSBERICHT

Brailleliga loopt voor blinde en slechtziende kinderen
Zondag 29 mei 2022 - 20 km door Brussel - Felix Hapstraat 14, 1040 Brussel.

Met 310 gemotiveerde sportievelingen staat de Brailleliga aan de start voor
de 20 km door Brussel 2022. Samen vormen we een van de grootste teams.
Ziend, slechtziend of blind, loper of wandelaar, allemaal gaan ze deze
sportieve uitdaging aan om het grote publiek te sensibiliseren over de
visuele handicap en om de activiteiten voor blinde en slechtziende kinderen
te steunen. Voor de 15e keer, zal het team ook dit jaar proberen om zijn
zesde plaats in de team ranking te behouden of wie weet te verbeteren.
Een van de slechtziende lopers is Robby. Deze vlotte 30-jarige loopt dit jaar voor de
vijfde keer mee met de Brailleliga samen met zijn begeleider. “Ik ben zelf
slechtziend en ik wil graag iets terug doen voor alles wat de Brailleliga voor mij
doet. Dat kan ik nu doen door deel uit te maken van het team van de Brailleliga
tijdens de 20 km door Brussel. Lopen geeft met veel energie en zorgt ervoor dat ik
al mijn zorgen even kan vergeten”.
Ook David is slechtziend, hij is een vaste waarde op loopwedstrijden en binnen de
Brailleliga helpt hij als vrijwilliger aan de organisatie van de 20 km. “Met een
begeleider lopen is niet zo vanzelfsprekend. 'Let op!' roepen bijvoorbeeld heeft
weinig zin. Als de begeleider een obstakel eenvoudig kan omzeilen, moet het niet
vermeld worden, maar veranderingen in de ondergrond, stoepranden en paaltjes
zijn dan weer wel het vermelden waard. De begeleider moet vooral in zichzelf
geloven.
Met het ingezamelde geld organiseert de Brailleliga activiteiten voor blinde en
slechtziende kinderen: zelfstandigheids- en vakantiekampen aangepast aan de
visuele handicap tijdens de schoolvakanties, de jaarlijkse editie van BrailleDay voor
kinderen uit het gespecialiseerde onderwijs, aangepaste Spelotheek… Deze steun is
onmisbaar om deze activiteiten te kunnen blijven organiseren.
Gewijzigde veldcode
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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Wij danken dus volgende bedrijven voor hun sponsoring en hun sportieve inzet:
Nationale Loterij, Kellogg’s, Degroof Petercam, Actiris, BNP Paribas, Telenet, Veolia,
Valeo, Meli, Tracks.
Als journalist bent u natuurlijk van harte welkom om deze dag samen met ons te
beleven. Vanaf 8.30 uur vindt u ons in het Instituut Saint-Joseph in de Felix
Hapstraat 14, 1040 Brussel.
Blijf op de hoogte via:
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