PERSBERICHT

BrailleKids connect to the world dankzij De Warmste Week
23 tot en met 27 augustus ’t Kruishof _ Kruishofstraat 1 8400 Oostende

Van 23 tot 27 augustus trekt de Brailleliga naar Oostende met 8
blinde en slechtziende jongeren en hun broer of zus op
Technologiekamp. Een vierdaagse waarin de kinderen

ondergedompeld worden in de wereld van computers en technologie
met speciale aandacht voor de toegankelijkheidsinstellingen. Dit
allemaal dankzij de Warmste Week.

Tijdens deze vierdaagse krijgen de jongeren in de voormiddag
computerlessen. Ze ontdekken spraak- en vergrotingssoftwareprogramma’s, sneltoetsen en standaardcomputerprogramma’s,… In
de namiddag verkennen ze onder andere de wereld van het toegankelijk
gamen en trekken ze met de smartphone in de hand de stad in op
ontdekkingstocht!
Bovendien krijgt elke slechtziende/blinde deelnemer

na afloop een gratis

(aangepaste) laptop mee naar huis. Tijdens deze vierdaagse leren ook de
broers en zussen wat het betekent om als slechtziende of blinde in een

wereld vol technologie te leven. De Brailleliga kan dit technologiekamp
organiseren dankzij De Warmste Week 2021. Bedankt iedereen!

Praktische info: Journalisten zijn welkom. Om organisatorische redenen
vragen wij u wel om uw komst aan te kondigen bij Marie-Jeanne
Nachtergaele (0498 10 50 45), vanaf 23 augustus 2022.
Blijf op de hoogte via:

Perscontact:

Instagram: @brailleliga_vzw

02 533 33 34 - 0498 69 73 98

Website: www.braille.be

Facebook en Twitter: @brailleliga

Charlotte Santens

charlotte.santens@braille.be

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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