
 

Week van de Brailleliga 2023  

Samen naar meer zelfstandigheid 

Embargo tot 19/03/2023 – 19 uur 

Maandag 20 maart begint de Week van de Brailleliga, de jaarlijkse 

sensibiliseringscampagne van de Brailleliga. Het thema? Mobiliteit van blinde 

en slechtziende personen, pijler van hun zelfstandigheid. Vandaag gaat 8 op de 

10 personen met een visuele handicap, dagelijks, of bijna dagelijks op de openbare 

weg. In 2013, toen we de vorige grootschalige enquête hielden, was dat 7 op 10.  

Vandaag, 10 jaar later, stelden we hen dezelfde vragen en maken we een balans op 

van wat er nog moet gebeuren. 73% van onze respondenten maakt gebruik van het 

openbaar vervoer, 53% is er tevreden over. 55% van de respondenten voelt zich 

niet veilig op de openbare weg, en het meest voorkomende obstakel is…. De step ! 

Een probleem dat in 2013 nog niet bestond.  

In bijlage kan je alle resultaten van de enquête ontdekken 

Vanaf 20 maart zie en hoor je onze campagne ook op televisie, op de radio en op 

de sociale media. In de televisiespot volgen we Bau, een jonge vrouw die lessen in 

oriëntatie en mobiliteit volgde en vastberaden is zelfstandig door het leven te gaan. 

De radiospot zet de verschillende obstakels in de verf waarmee blinde en 

slechtziende te maken krijgen onderweg. Je ontdekt alles over de campagne op : 

www.braillemobility.be 

Op 20 en op 27 maart worden er affiches uitgedeeld in de station Brussel-Zuid, 

Kortrijk en Luik. Op deze affiches staan alle resultaten van de enquête en ook tips 

over hoe je best reageert wanneer een persoon met een visuele handicap wilt helpen 

op de openbare weg. Dezelfde affiche wordt ook verzonden naar alle provincies, 

steden en gemeenten, huisartsen, oftalmologen, thuiszorg,…  

Tot slot sensibiliseert de Brailleliga ook de politieke wereld. Karine Lalieux, Alain 

Maron, Christie Morreale, Lydia Peeters, Georges Gilkinet & Philippe Henry. 

Vragen over de campagne ? Vragen over de doelstellingen van de Brailleliga ? 

Vragen over blinde en slechtziende personen ? Vragen over mobiliteit van personen 

met een visuele handicap ?  

 

http://www.braillemobility.be/


 

Blijf op de hoogte via: 

Website: www.braille.be  

Instagram: @brailleliga_vzw 

Facebook en Twitter: @brailleliga  

Perscontact: 

Charlotte Santens02 533 33 34 -

0498 69 73 98 

charlotte.santens@braille.be  
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