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Escape room in the Dark de hele zomer op 

tournee in België!  

Vind het daglicht terug door raadsels op te lossen 

Speel met vrienden of familie, vanaf 4 juli 

Elke week een nieuwe plaats, in 8 Belgische steden 

 

Niet te missen deze zomer: de Escape room in the Dark van de 

Brailleliga! Een leuke zomeractiviteit van 45 minuten met het 

gezin (vanaf 8 jaar), vrienden of collega's. Met een knipoog naar 

het werk van de Brailleliga voor personen met een visuele 

handicap, word je in de schemering ondergedompeld tot je de 

raadsels oplost waardoor je weer naar buiten kunt in het 

daglicht. Enkele vertrouwde voorwerpen voor blinde of 

slechtziende personen zullen je zeker helpen om de oplossingen 

te vinden... 

De Escape room in the Dark van de Brailleliga bevindt zich in een 

mobiele structuur, die elke week naar een andere stad in het land 

doorreist.  

De reis begint op 4 juli in Brussel, op het Luxemburgplein, voor de 

Europese instellingen. Een symbolische plaats om de aandacht te 

vestigen op personen met een visuele handicap - in België schat de 

WHO dat 1 op 1000 mensen blind is en 1 op 100 slechtziend.  

De mobiele structuur van de Escape Room in the Dark reist daarna 

door naar Wallonië in juli en naar Vlaanderen in augustus (zie 

onderstaand tourschema).  
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2 tot 5 spelers 

2 tot 5 spelers krijgen 45 minuten de tijd om de raadsels op te lossen 

waardoor ze terug naar buiten kunnen en het daglicht terugvinden. 

"Het principe is gebaseerd op een klassieke escape room, maar we 

hebben het spel wat gekruid door de deelnemers in het donker onder 

te dompelen. Gelukkig kunnen de spelers beschikken over enkele 

voorwerpen die de leden van de Brailleliga goed kennen. Een 

sprekende weegschaal is bijvoorbeeld erg handig voor het wegen. De 

opdrachten doen ook een beroep op andere zintuigen dan het zicht", 

aldus de Brailleliga. 

Voor de ingang van de Escape room in the Dark zullen bezoekers en 

voorbijgangers ook kunnen genieten van een meeslepende ervaring: 

een gratis toegankelijke virtual reality-kartonnen bril zal hen laten 

beleven wat mensen met cataract, LMD en andere oogaandoeningen 

zien. 

Initiatief met de steun van: 

 

 

Praktische info 

• Eenheidsprijs van € 59 per groep (2-5 spelers)  

• Online reserveren op www.escaperoomintheDark.be 

• Data van de tournee:  

 

 

 

http://www.escaperoominthedark.be/
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DATA STAD PLAATS  PERSBEZOEK  

04 - 10 juli Brussel Luxemburgplein 

4 juli, 

14h-15h NL /  

15h-16h FR 

11 - 17 juli Louvain-La-Neuve Louvain-la-Plage 11 juli, 14h-15h 

18 - 24 juli Durbuy Anticlinal 18 juli, 14h-15h 

25 - 30 juli Namen Place d'armes 25 juli, 14h-15h 

01 - 07 augustus 
Leuven  

(te bevestigen) 
Park De Bruul 

01 augustus,  

14h-15h 

08 - 14 augustus Gent (te bevestigen)  TBD 
08 augustus,  

14h-15h 

15 - 21 augustus 
Middelkerke  

(te bevestigen) 
TBD 

15 augustus,  

14h-15h 

22 - 28 augustus Knokke-Heist Heldenplein 
22 augustus,  

14h-15h 

 

Perscontacten: reserveer je bezoek  

(NL) Charlotte Santens 0498 69 73 98 charlotte.santens@braille.be of Koen 

François 0498 69 73 98 koen.francois@braille.be (FR ) Marie-Charlotte 

Castellini marie.charlotte.castellini@braille.be  

 

Elke maandag aanwezig voor de pers van 14u-15u 

(NL) Charlotte Santens charlotte.santens@braille.be ;  0498 69 73 98  

(FR) Marie-Charlotte Castellini marie.charlotte.castellini@braille.be ; 0492 80 

06 92   

 

Over de Brailleliga 

De Brailleliga begeleidt meer dan 15.500 blinde en slechtziende 

personen in hun dagelijks leven om hun autonomie, zelfstandigheid en 

inclusie te bevorderen. Ze is actief in heel België en vertegenwoordigt 

hun stem in de politieke wereld, bij de socio-culturele en publieke 

instanties en ondersteunt het onderzoek in oftalmologie. De 

mailto:charlotte.santens@braille.be
mailto:koen.francois@braille.be
mailto:marie.charlotte.castellini@braille.be
mailto:charlotte.santens@braille.be
mailto:marie.charlotte.castellini@braille.be
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vrijgevigheid en steun van schenkers en erflaters, 

inschrijvingen voor de Tombola, subsidies van overheid en bedrijven 

zijn bepalend voor haar werking. Er werken 123 medewerkers en 604 

vrijwilligers (31/12/2021). www.braille.be   

 

Ontdek hier ons activiteitenverslag in pdf 

Ontdek hier ons activiteitenverslag in podcast 

 

 

http://www.braille.be/
https://www.braille.be/nl/over-ons/de-brailleliga/activiteitenverslagen
https://shows.acast.com/ligue-braille-brailleliga-podcast

