PERSBERICHT

Senior IT-tweedaagse voor senioren met een visuele
handicap
Technologie valt niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Dat
geldt ook voor personen met een visuele handicap. De voorbije twee
jaar werd de digitale kloof vaak pijnlijk duidelijk en daar wilt de
Brailleliga verandering in brengen. Senioren met een visuele handicap
mee op de technologieboot krijgen! Dat is de bedoeling van de Senior
IT-tweedaagse.
De Brailleliga biedt dus voor de eerste keer dit gratis project aan aan haar
leden. Zij mogen ook elk een begeleider meebrengen. Tien 65-plussers met
een visuele handicap krijgen de kans om gedurende twee dagen te leren
werken met een iPad. De iPadlessen gaan overdag door in het regiohuis van
Gent, terwijl de begeleiders genieten van een ontspannend programma.
Gedurende deze twee dagen krijgen de senioren iPadles op maat door
professionele begeleiders. Zaken als een berichtje sturen, een e-mail lezen,
een boek laten beluisteren, de agenda beheren… basishandelingen (Siri,
Zoom, VoiceOver) voor blinde en slechtziende personen en interessante apps
worden allemaal grondig en op een rustig tempo besproken. Zodat de leden
na de tweedaagse hun iPad vlot kunnen gebruiken.
Deze tweedaagse kan de Brailleliga gratis aanbieden aan haar leden dankzij
de Koning Boudewijnstichting. Na de tweedaagse keren de tien senioren
naar huis met een gratis iPad. De Brailleliga blijft ook na deze tweedaagse
klaarstaan voor de senioren om begeleiding op maat te voorzien.
Journalisten zijn welkom in het regiohuis in Gent (Kortrijksesteenweg 344,
9000 Gent). Gelieve wel eerst een seintje te geven: Marie-Jeanne
Nachtergaele - 0498 10 50 45
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Programma woensdag 4 mei 2022
8u30: verwelkoming in het regiohuis van Gent: we verwachten u en uw begeleider in
het regiohuis van Gent voor een lekker ontbijt. Het regiohuis is gevestigd op volgend
adres: Kortrijksesteenweg 344, 9000 Gent.
10u00-12u30: eerste les iPad: we halen de iPads erbij en starten met de les.
Gedurende deze twee dagen nemen we ruim de tijd om de iPad te verkennen. Zaken
als een berichtje sturen, een e-mail lezen, een boek laten beluisteren, uw agenda
beheren… basishandelingen (Siri, Zoom, VoiceOver) voor blinde en slechtziende
personen en interessante apps worden allemaal grondig en op een rustig tempo
besproken. Terwijl u de iPad vanbinnen en vanbuiten leert kennen, bezoeken we met
de begeleiders de Gentse Floraliën.
12u30-13u30: middagpauze: we eten samen een hapje en pauzeren even.
De begeleiders lunchen na het bezoek aan de Gentse Floraliën in een klein
restaurantje in de buurt.
13u30-16u00: tweede les iPad: we gaan verder met de iPad initiatie. Achter de
schermen regelen we met de begeleiders de verdeling van de kamers in het hotel.
16u00-17u40: check-in Hotel Carlton: tijd om naar het hotel te gaan en uw
begeleider terug te vergezellen. We overnachten in het charmante driesterrenhotel
Hotel Carlton, gelegen vlakbij het regiohuis. U krijgt even wat ademruimte om wat
te rusten en u wat te verfrissen.
18u00-19u00: de bootjes van Gent ‘Apero Royal’: na inspanning komt ontspanning
en dus trekken we met de groep naar het centrum van Gent waar we gaan genieten
van een op z’n Gents gezegd ‘wijs’ aperitiefke. Een aperitiefbootje neemt ons
gedurende een uurtje mee op de Gentse binnenwateren. Tijdens de boottocht klinken
we met een glaasje cava en proeven we een aantal Gentse hapjes zoals Gandaham,
Gentse Keizerkaas, Gentse Bistroworst en Gentse mosterd van Tierenteyn.
19u00-22u00: diner in restaurant de Acht Zaligheden: we sluiten onze avond af met
een gezellig diner, alles erop en eraan, in restaurant de Acht Zaligheden. Het
restaurant ligt in de historische wijk Het Patershol, het culinair hartje van Gent.
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Na het diner keren we terug naar het hotel en wensen we u en uw
begeleider een deugddoende nacht toe.

Programma donderdag 5 mei 2022
7u00-09u40: ontbijt in Hotel Carlton: we starten de dag met een energierijk ontbijt.
U kiest zelf wanneer u aan tafel wilt gaan.
10u00-12u30: derde les iPad: Terwijl de iPadlessen hervat worden, regelen we met
de begeleiders de check-out in het hotel. Daarna nemen we de begeleiders mee naar
het NANA Café in de buurt. Dit gezellig koffiehuisje heeft slechts één doel: onnodige
bananenverspilling tegengaan!
12u30-13u30: middagpauze: over de middag lunchen we samen met de volledige
groep in het regiohuis.
13u30-16u00: vierde les iPad: deze namiddag worden ook de begeleiders betrokken
bij de iPad initiatie. Op een leuke manier volgt er een herhaling van wat u allemaal
geleerd heeft.
16u00: koffie en taart: om 16u00 bergen we de iPad op en sluiten we de tweedaagse
af met een warm potje koffie en een verdiend stukje taart.
17u00: einde van de tweedaagse: we nemen afscheid van u en uw begeleider en
wensen u veel succes met de iPad!
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