
Maak smoothies met Christel Saenen en 
ontdek wat Licht en Liefde allemaal doet, 
voor en dankzij u!

“De mensen die ik bij VeBeS leerde 
kennen, staan midden in de samenleving 
en zijn vol levenslust.”

Bernard Delhaise, slechtziend geworden

Extra editie van Tibsz, juli 2018
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EVOLUEREN
Beste vrienden,

“Het zijn niet de sterkste soorten 
die overleven en ook niet de meest 
intelligente. Het is de soort die het beste 
reageert op veranderingen.”

Deze uitspraak wordt toegeschreven aan 
de beroemde Engelse wetenschapper 
Charles Darwin (1809-1882). Eigenlijk 
komt ze uit de pen van een Amerikaanse 
professor die de evolutietheorie van 
Darwin kernachtig samenvatte. Het is een 
stelling over de evolutie van soorten in de 
natuur. Je kunt ze echter ook toepassen 
op mensen die een handicap moeten 
incasseren. 

Zo’n ingrijpende verandering verwerken 
gaat niet vanzelf. Ik kan er persoonlijk van 
meespreken. Het is een proces dat vaak 
levenslang duurt, met vallen en opstaan. 
Maar wie zich desondanks kan aanpassen 
aan de nieuwe, onvermijdbare realiteit, zal 
zich makkelijker uit de slag trekken en dus 
‘overleven’.

Bij Licht en Liefde worden we dagelijks 
geïnspireerd door de kunst van zoveel 
blinde en slechtziende mensen om 
zich aan te passen. Ze overleven niet 

louter, nee: ze leven voluit. Daar hebben 
wij de grootste bewondering voor. Heel 
graag dragen we ons steentje bij, met de 
ruime ervaring van onze experten inzake 
het verbeteren van de levenskwaliteit. 
Onze vereniging VeBeS kan eveneens veel 
betekenen: praten met ervaringsgenoten 
helpt enorm.

Ook wij, als organisatie, moeten onszelf 
voortdurend heruitvinden. De maatschappij 
evolueert, de overheid voert nieuwe 
systemen in. Willen wij overleven, dan 
moeten we mee. In dit magazine leest 
u hoe we dat aanpakken. Uiteraard lukt 
het alleen dankzij uw warme solidariteit, 
waarvoor onze zeer oprechte dank!

Graag wil ik al onze leden en cliënten een 
hart onder de riem steken. Boosheid en 
verdriet zijn heel normaal als u leeft met 
een handicap. Tracht u toch aan te passen, 
stukje bij beetje, door oplossingen te 
zoeken en te focussen op wat wel nog kan. 
Dan kunt u opnieuw rust en geluk vinden, 
ondanks alles. Ik wens het u van harte 
toe!

Herman Caulier, voorzitter



4 | knipoog BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE

1305  Opening van een godshuis voor blinden in Brugge

1568  Bruegel schildert zijn ‘Parabel der blinden’

1786  Opening van de eerste blindenschool in Parijs

1825  Louis Braille heeft zijn alfabet klaar

1837  Opening van het blinden- en doveninstituut Spermalie in Brugge

1918  Ons land organiseert hulp voor oorlogsblinden

1923  Vanuit Spermalie wordt ‘LICHT EN LIEFDE VOOR ONZE BLINDEN’ opgericht

1931   Lancering van de witte stok

1948   Onze eerste maatschappelijk assistente gaat op pad

1958   Licht en Liefde start met gesproken boeken

1959   Oprichting van ons heropleidingscentrum Sint-Rafaël

1969   Opening van het Licht en Liefde Heem

1981   Eerste elektronische brailleprinter in onze nieuwe hoofdzetel in Varsenare

1990  Start van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

1993  Opening van onze eerste belevingsruimte, in het ruim van een binnenschip

2001  Start van AnySurfer, ons project voor toegankelijke websites

2005  Start van de ‘Blind d mobiel’, een demoruimte van aangepaste technologie

2008   We liggen mee aan de basis van de Luisterpuntbibliotheek

2017  Inpassing van onze hulpverlening in de ‘persoonsvolgende financiering’

2018   AL 95 JAAR VOOR JOU IN BEWEGING!

TWINTIG MIJLPALEN: DE BEKNOPTE 
(PRE)HISTORIE VAN LICHT EN LIEFDE
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JAN DE SMEDT:
“ONS NETWERK IS IN 
VOLLE BEWEGING”

In een sterk veranderende maatschappij 
moet Licht en Liefde mee evolueren. 
De laatste vijf jaar hebben verdragen, 
verordeningen, koninklijke besluiten, 
decreten én staatshervormingen van 
alles gewijzigd. Dus heeft Licht en Liefde 
ook haar structuren grondig aangepast. 
Vereenvoudiging en samenwerking zijn de 
ordewoorden. Netwerkdirecteur Jan de 
Smedt geeft uitleg.

Efficiënt samenwerken
“Vier vzw’s vormen samen ‘Licht en 
Liefde’: naast Blindenzorg Licht en Liefde 
zijn dat Licht en Liefde Heem, VeBeS 
en Sint-Rafaël. De verschillende raden 
van bestuur (behalve die van VeBeS, 
dat als vereniging een grote autonomie 
nodig heeft) besturen reeds twee jaar als 
waren ze één geheel. Daardoor worden 
de uitdagingen van elke vzw die van ons 
allen samen. We werken veel efficiënter, 
creëren ontwikkelingsruimte en wisselen 
expertise uit, om de uitdagingen van een 
hedendaagse sociale onderneming aan te 
kunnen.

Sinds begin vorig jaar 
krijgen veel personen 
met een handicap 
een eigen budget om 
professionele hulp 
in te kopen. Licht en 
Liefde heeft zich op die 
verandering voorbereid. 
Vandaag is het meer 

dan ooit de cliënt met 
zijn hulpvraag die ons 
aanstuurt. Een deel van 
onze werkingsmiddelen 
kunnen wij uit dit nieuwe 
systeem halen. Er zijn 
echter veel mensen die 
uit de boot vallen voor 
een budget, of totaal 
niet rondkomen met hun 
middelen. Ook voor hen 
wil Licht en Liefde er 
zijn. 
In september 2017 werd een vernieuwd 
directieteam actief. Als netwerkdirecteur 
krijg ik assistentie van drie adjunct-
directeurs. Chris Palings stuurt de 
klantgerichte processen: zij bestudeert 
wat de cliënten van ons verwachten. 
Pieter Verstraete staat in voor de 
organisatiegerichte processen: hij leidt 
de selectie, opleiding, ondersteuning 
en evaluatie van het personeel in goede 
banen. Lorenzo Billiet is operationeel 
directeur West-Vlaanderen.
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Bij Licht en Liefde Heem (vergund en 
erkend door het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap) hebben we 
een ruim team van experten uitgebouwd. 
Deze vzw heeft vestigingsplaatsen in heel 
Vlaanderen: Antwerpen, Brussel, Gent, 
Hasselt, Kortrijk, Leuven, Overpelt en 
Varsenare. Ervaren professionals bieden 
blinde en slechtziende personen hulp, 
bij hen thuis of in de buurt. Hier en daar 
is er ook al dagondersteuning. Allerlei 
zorgvormen worden ingezet om mensen 
een kwaliteitsvoller en comfortabeler leven 
te geven.

In 2018 willen we ook verder meewerken 
met de uitbouw van een breed Vlaams 
expertiseplatform, dat de naam 
‘vlaamsoogpunt’ kreeg. Het zal expertise 
over comfortabel en kwaliteitsvol leven 
met een visuele handicap verzamelen, 
op peil houden, uitdiepen en beschikbaar 
maken. Naast Licht en Liefde zijn 
ook Zicht op Cultuur - Slechtzienden 
en Blinden Platform Vlaanderen, de 
Belgische Vereniging ter Voorkoming 
van Blindheid, Luisterpuntbibliotheek en 
ZieZo-Vlaanderen er nu al mee verbonden. 
Zij leggen op hun beurt verbindingen met 
UZA, UZ Gent, UZ Leuven, Modem, De 
Kade-Spermalie, Ganspoel, KI Woluwe, 
de Vrienden der Blinden, Vereniging Anna 
Timmerman, Blindengeleidehondenschool 
Genk en andere.

VeBeS is de ledenvereniging in ons 
netwerk. Over heel Vlaanderen en 
in Brussel organiseert zij duizenden 
bijeenkomsten en activiteiten voor 
lotgenoten. Dat is ‘vermaatschappelijking 
van de zorg’: blinde en slechtziende 
mensen worden begeleid om een eigen 
zinvolle plek in de samenleving in te 
nemen, in een context van vrijwilligers en 
eigen netwerken. Dankzij de grote inzet 
van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen 
kunnen ze elkaar ontmoeten en sterk 
houden, ervaringen uitwisselen en actief 
aan het maatschappelijk leven deelnemen. 
Lees het interview met Eric Van Damme in 
dit magazine! In 2018 willen we strategieën 

vinden om alles nog aantrekkelijker en 
toegankelijker te maken. Tegelijk bereiden 
we ons voor om een erkenning als sociaal-
culturele vereniging aan te vragen voor 
VeBeS.”

Projecten voor wonen en 
actief leven
“Licht en Liefde wil ernstig slechtziende en 
blinde mensen levenskwaliteit en -comfort 
bieden. Wonen en waardevol-actief leven is 
daarbij wel eens een uitdaging.

Onze experten ondersteunen bijvoorbeeld 
slechtziende mensen om hun woning 
aan te passen. Een grote nieuwigheid is 
ons inloop- en expertisecentrum op het 
gebied van verlichting. We kunnen dat 
realiseren in een hoeve in Veltem, die 
ons bij testament werd geschonken door 
Margriet Dewinter (zelf slechtziend). In de 
omgebouwde hoeve worden binnenkort 
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de mogelijkheden qua gepaste verlichting 
getoond, uitgelegd en gedemonstreerd. 
De naam van dit centrum is ‘OIK’aether’, 
wat komt van het Griekse woord ‘oikos’ 
(huis, woonst, hoeve) en Aether, de Griekse 
godheid van de hoogste, zuiverste, ijlste 
en helderste luchtlagen. Later zullen ook 
onze medewerkers van Leuven naar de 
hoeve in Veltem verhuizen.

Uiteraard krijgen al onze experten 
voortdurend vorming en bijscholing.  
Onder meer op het vlak van psycho-sociale 
ondersteuning en allerlei compenserende 
technieken (mobiliteit, huishouden, 
koken,…) willen we hen wapenen om de 
cliënten steeds beter bij te staan.

Wat betreft huisvesting en waardevolle 
dagbesteding, is Licht en Liefde Heem in 
Varsenare ons vlaggenschip. Ook daar is 
erg veel aan het veranderen, in het kader 
van het overheidsbeleid ‘Perspectief 2020’. 
Lorenzo Billiet vertelt er u meer over in 
deze Knipoog. Voor blinde en slechtziende 
personen in Zuid-West-Vlaanderen heeft 
Licht en Liefde Heem in juni het  
activiteitencentrum ‘Oog@telier’ geopend, 
naast het vlaamsoogpunt op de Lange 
Munte in Kortrijk. 
 

Vlak naast het vlaamsoogpunt Overpelt, 
in de dorpskern van Lindel-Hoeven, 
ontwikkelen we dan weer een co-housing-
project voor zes tot tien personen. ‘Huis op 
’t oog’ is een project voor mensen met een 
visuele beperking die willen samenwonen 
zonder privacy te verliezen en die 
assistentie, zorg of activiteiten wensen. 
Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend 
terecht bij Hans Van de Vyver (011 14 02 21, 
vandevyver.hans@lichtenliefde.be).

Een gelijkaardige co-housing wordt 
gepland in hartje Gent. Naast de gebouwen 
van ons herscholingscentrum Sint-Rafaël 
in de Maagdestraat hebben we erfpacht 
verworven voor een ‘Huis op ’t Oog’ met 
vier tot zes woonunits. Voorlopig staat daar 
nog een gebouw dat door Sint-Rafaël wordt 
gebruikt als tijdelijke bureauruimte.

U merkt het: waardevolle projecten 
en plannen genoeg! Sommige vragen 
nog tijd en middelen om tot stand te 
komen. Indien u interesse hebt om deze 
initiatieven van Licht en Liefde te steunen, 
contacteer mij dan vrijblijvend:  
desmedt.jan@lichtenliefde.be.”

Jan de Smedt, netwerkdirecteur
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HULPMIDDELEN IN 
BEELD
 
Bij Licht en Liefde zijn tal van handige 
hulpmiddelen verkrijgbaar. Leden van 
onze vereniging VeBeS genieten een 
voordelig tarief. De catalogus (ook 
verkrijgbaar in zwartdruk en via mail) 
vindt u op www.lichtenliefde.be. 

Contact: 050 40 60 52 (maandag tot 
donderdag van 9 tot 12 en van 13 tot 16 
uur); hulpmiddelen@vlaamsoogpunt.be.  
 
Wilt u langskomen in Varsenare, maak dan 
een afspraak. Om wegwijs te worden in 
het grote aanbod, klopt u beter aan bij uw 
vlaamsoogpunt. Een ergotherapeute van 
Licht en Liefde zal tonen wat voor u zoal 
interessant kan zijn. Dat kan ook aan huis 
gebeuren.

Opgelet: de hulpmiddelendienst is 
gesloten van 13 tot en met 24 augustus 
2018.

1. Sprekende personenweegschaal  
(cat.nr. 1261)

2. Maatbeker met reliëfstreepjes  
(cat.nr. 1317)

3. Onmisbare portemonnee  
(cat.nr. 1561)

4. Makkelijke memorecorder  
(cat.nr. 1576)

5. Oerdegelijk sprekend klokje  
(cat.nr. 1675)

6. Sprekende drukknopwekker  
(cat.nr. 1677)

1

2

3

4

5

6
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ERIC VAN DAMME, 
VOORZITTER VAN 
VeBeS:
“EVEN VOORSTELLEN: 
ONZE VERENIGING!”
Eric Van Damme is 61 en bachelor 
toegepaste communicatiewetenschappen 
- public relations. Hij studeerde ook 
massagetherapie, wellness en kunst. 
Vanaf zijn zeventiende werd Eric 
geleidelijk aan volledig blind, door 
retinitis pigmentosa. Hij heeft dus heel 
wat stadia van slechtziendheid aan den 
lijve ervaren. Sinds 2012 staat hij aan het 
roer van VeBeS, de ledenvereniging van 
het netwerk Licht en Liefde.

“VeBeS is een vereniging van 
ervaringsgenoten met een visuele 
handicap”, vertelt Eric. “Ervaringsgenoten 
klinkt beter dan lotgenoten, want wij gaan 
niet gebukt onder onze handicap. Positief 
en actief verder gaan is de boodschap. 
Zoals onze slogan het zegt: wij zien het 
zitten!

VeBeS is actief in heel Vlaanderen 
en Brussel. Het bestuur ligt op alle 
niveaus bij de slechtziende en blinde 
personen zelf. Bestuursleden die zelf 
‘ervaringsdeskundige’ zijn, kennen heel 
goed de noden en verwachtingen van 
de leden en weten hoe ze eraan moeten 
tegemoetkomen. 

Vanaf het begin (1923) maakt de vereniging 
deel uit van Licht en Liefde. We krijgen 
een grote vrijheid en worden gesteund op 
materieel, personeel en infrastructureel 
vlak. VeBeS is door de overheid erkend in 
het kader van autonoom vrijwilligerswerk. 
We worden ook gesubsidieerd vanuit 
het participatiedecreet laagdrempelige 
educatie.”

 
Hoe steunen de leden 
elkaar?
“Overal in Vlaanderen en Brussel 
organiseert VeBeS volledig toegankelijke 
activiteiten. Ze zijn van allerlei aard, zodat 
mensen met verschillende interesses 
elkaar toch kunnen vinden. Al wie een 
visusprobleem heeft, kan bij ons terecht 
voor vorming, ontspanning, reizen en 
vakanties, sport, cultuur en raad bij het 
gebruik van kleine hulpmiddelen. Ook 
mensen uit de directe omgeving van onze 
leden zijn meer dan welkom.

Contact onder 
ervaringsgenoten is erg 
heilzaam en lost veel 
kleine problemen op. 
We leren van elkaar, om 
sterker door het leven 
te gaan. Dat is al 95 
jaar een kerntaak van 
VeBeS, we hebben er dus 
een ruime expertise in 
opgebouwd.
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Onder elkaar gaat 
het doorgeven van 
ervaring en kennis 
nog veel verder. We 
proberen erop te letten 
dat de uitwisseling 
van informatie onder 
ervaringsgenoten 
betrouwbaar en correct 
gebeurt.”

Hoe verdedigt VeBeS 
de belangen van 
slechtziende en blinde 
mensen?
“Wij volgen actief de ontwikkelingen in de 
vernieuwing en vermaatschappelijking van 
de zorg. We zijn vertegenwoordigd in het 
Vlaams Welzijnsverbond en zitten mee aan 

de overlegtafels in de aanloop naar een 
Vlaamse adviesraad. Dat zou een instantie 
moeten worden van waaruit personen 
met een handicap kunnen deelnemen aan 
besluitvorming in de Vlaamse regering, 
over alle beleidsdomeinen heen.

Daarnaast is VeBeS actief betrokken bij 
het Europese ADLAB PRO-project, als 
ondersteunende partner. Verschillende 
universiteiten en organisaties 
werken samen om de opleiding van 
audiobeschrijvers te optimaliseren. 
Audiodescriptie maakt televisie, film, 
theater en opera toegankelijk via een 
extra commentaarstem. Het is belangrijk 
dat dit op de best mogelijke manier 
gebeurt. ADLAB PRO krijgt subsidies van 
de Europese Unie. Op 5 maart waren we 
te gast aan de Universiteit Antwerpen en 
deze zomer is er een projectbijeenkomst 
in Barcelona. Aan de bijeenkomst van vorig 
jaar in Polen hebben we niet deelgenomen: 
wij werken allemaal als vrijwilliger en er is 
geen budget voor zulke reizen…

Verder hebben we het ACT-project: 
Accessible Culture and Training. Op 4 
mei was er in Gent een studiedag over 
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de toegankelijkheid van podiumkunsten. 
VeBeS heeft al mooie culturele 
samenwerkingen gerealiseerd. Die 
ervaring konden we op de studiedag 
doorgeven.

VeBeS maakt ook deel uit van de 
onderzoeksgroep Transmedia Benelux, 
georganiseerd vanuit de Universiteit 
Antwerpen en bedoeld om alles over 
audiodescriptie op te volgen. En onze goed 
opgeleide ervaringsdeskundigen zetelen in 
stedelijke en gemeentelijke adviesraden en 
in werkgroepen toegankelijkheid.”

De veranderende 
wetgeving is een 
uitdaging?
“Het nieuwe decreet over het sociaal-
cultureel volwassenenwerk, waarvan 
de eerste periode ingaat op 1 januari 
2021, stelt ons inderdaad voor nieuwe 
uitdagingen. In de eerste plaats is dit 
voor VeBeS belangrijk op financieel vlak: 
we kunnen die subsidiëring heel goed 
gebruiken. Het is een voordeel dat we 
als vereniging nu al aan heel wat van de 
vereiste criteria voldoen. Eigenlijk past 
onze werking perfect in de geest van het 
decreet. Maar we moeten dat natuurlijk 
ook aantonen en een stevig beleidsplan 
indienen. Dat moet in 2019 gebeuren.

We hebben ondertussen wel een 
verlenging gekregen van onze subsidiëring 
laagdrempelige educatie, zodat we onze 
leden – en de mensen met een visuele 
handicap in het algemeen – kunnen 
blijven helpen met vormingen allerhande. 
Het merendeel van die ondersteuning 
gebeurt dankzij de inzet van personeel van 
Blindenzorg Licht en Liefde.

Het wordt een spannende periode van 
afwachten of we uiteindelijk een erkenning 
zullen krijgen als sociaal-culturele 
organisatie!”

VeBeS vindt 
samenwerken met 
anderen heel belangrijk.
“Een jaar of tien geleden zijn we heel 
langzaam begonnen met het ontwikkelen 
van samenwerkingsverbanden, vooral op 
cultureel vlak. Het leek ons erg interessant 
om met culturele centra en toneelhuizen 
te gaan samenzitten, om te horen hoe we 
elkaar konden helpen in de uitbreiding 
van het aanbod en de omkadering van 
activiteiten voor onze leden. Het aantal 
toffe contacten blijft groeien, wat enorme 
mogelijkheden biedt.

Wij zorgen voor 
bekendmaking van het 
cultuuraanbod, door 
culturele activiteiten 
te organiseren en door 
informatie te publiceren 
op onze website en in 
ons tijdschrift Tibsz. De 
cultuurhuizen zorgen 
voor een attractief 
aanbod, ondersteuning 
met audiodescriptie, 
begeleiding (in 
samenwerking met 
Inter) en andere 
faciliteiten als die nodig 
zijn.
Hoogstwaarschijnlijk komt er in september 
al een derde opera met audiobeschrijving. 
Tot vorig jaar bestond zoiets niet in België. 
VeBeS kon het helpen realiseren, onder 
meer doordat we via contacten uit ADLAB 
PRO Italiaanse mensen kenden die daar 
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jaren ervaring mee hadden. Hoe meer we 
betrokken zijn, op welk gebied ook, hoe 
uitgebreider ons netwerk wordt en hoe 
meer we daar kunnen uithalen om onze 
leden een sterk activiteitenaanbod te 
geven.

Het is dan ook geweldig om te zien hoe 
de belangstelling en de deelname groeit, 
zelfs bij niet voor de hand liggende 
opvoeringen zoals dans, circus en wat we 
toch wel ‘zware’ of experimentele stukken 
mogen noemen. Bij uitbreiding hebben 
we ook samenwerkingsverbanden in de 
sportwereld. Daardoor zijn al enkele leden 
geïntegreerd in de werking van sportclubs.

Elke culturele of sportieve samenwerking 
biedt de VeBeS-leden, begeleiders en 
sympathisanten ook een sociale dynamiek, 
een kans tot ontmoeting.”

Hoe word je lid?
“Al wie een visuele beperking heeft die 
optisch niet te corrigeren valt, kan lid 
worden van VeBeS. Je betaalt een kleine 
bijdrage en ontvangt dan maandelijks heel 
wat informatie via ons ledenblad Tibsz. 
De leesvorm kun je kiezen: duidelijke 
zwartdruk, e-mail, online, braille of audio 
(Daisy). Als lid betaal je minder voor de 
activiteiten. Je krijgt ook voordelen bij  
Licht en Liefde.

Goedziende personen kunnen 
sympathiserend lid worden.  
Of vrijwilliger natuurlijk!”

VeBeS-contactinfo:
02 212 11 10

info@vebes.be, www.vebes.be

vestigingsplaatsen in alle 
‘vlaamsoogpunten’: Antwerpen / Brussel /
Gent / Hasselt / Kortrijk / Leuven /  
Overpelt / Varsenare 
 

VeBeS-lid Bernard 
Delhaise:
“Twee jaar geleden werd ik zwaar 
slechtziend door macula-degeneratie. 
Toen ik hoorde dat er in Hasselt 
maandelijks een praatcafé van VeBeS 
plaatsvindt, ben ik daar naartoe gegaan. 
Wat een aangename verrassing!

Ik ben er heel welkom en ontmoet er 
andere mensen met een visuele beperking. 
En wat blijkt: het zijn opvallend vrolijke 
mensen! Als ik me soms wat neerslachtig 
voel, beuren zij me op. Ze zijn ook op 
de hoogte van alles wat je maar kunt 
bedenken: van de actualiteit tot de iPad, 
iPhone en laptop, waar ze heel goed mee 
kunnen werken. Wat een geluk dat ik bij 
VeBeS beland ben!

Vroeger deelde ik in de vooroordelen van 
de meeste zienden: blind worden is het 
ergste wat je kan overkomen. Dat is fout. 
De mensen die ik leerde kennen, staan 
midden in de samenleving en zijn vol 
levenslust. Het doet me deugd met hen 
samen te zijn. Mijn ogen gingen open.”

Acteur Gilbert Van Asselt:
(na de theatervoorstelling ‘Marx’ met 
Johan Heldenbergh)

“Het talrijk opgekomen publiek – waarbij 
een groep van VeBeS – bleef de hele 
opvoering van anderhalf uur aan zijn 
lippen hangen. De tekst van theatermaker 
Stefaan Van Brabandt, met hier en daar 
een geestige toets, werd zeer ontvankelijk 
en begrijpelijk gebracht. Dit was geen 
toneel meer, maar ‘kunst’ in de ware zin 
van het woord!

Hierbij wens ik ook de organisatoren van 
VeBeS te feliciteren voor hun continue 
inzet en moeite om cultuur in het 
algemeen en in zijn meest diverse vorm 
onder de leden te promoten. Ik ben fan 
vanaf het eerste moment dat ik met jullie 
mocht meewerken.”
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ER ZIT MUZIEK IN LICHT EN LIEFDE!
Concerten van CAPPAERT ‘in the dark’
Met een unieke reeks concerten in het donker stellen de zingende zussen CAPPAERT 
hun nieuwe album ‘Warrior of the Good’ voor. Dat gebeurt in samenwerking met Licht en 
Liefde. We nodigen u van harte uit!

Geniet met uw ogen dicht van prachtige songs. Publiek én muzikanten worden 
blootgesteld aan de uitdagingen van het duister. Een team van blinde en slechtziende 
mensen (enthousiaste ervaringsdeskundigen van Licht en Liefde) zorgt voor deskundige 
ondersteuning. En door de kieren sijpelt na een tijdje het licht binnen op het podium…

Met: Steve Willaert (piano, harpejji, accordeon), Wouter Berlaen (contrabas), Bert 
Verschueren (elektrische en akoestische gitaren), Pim Dros (drums & percussie), Sarah 
Cappaert (zang) en Annelies Cappaert (zang/songwriting) 

Eerstvolgende concerten: 

• zaterdag 22 september 2018 in Wevelgem (Cultureel Centrum Guldenberg, Acaciastraat 1)

• vrijdag 12 oktober 2018 in Neerpelt (Provinciaal Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5)

• zondag 21 oktober 2018 in Beernem (OC De Kleine Beer, Bloemendalestraat 112)

Kaarten kosten 30 euro.  
Reserveer bij Nick Mermans: xinix@lichtenliefde.be of 050 40 60 15.

Er worden ook optredens gepland in Antwerpen en Brussel. Actuele info vindt u op  
www.cappaertmusic.com en www.facebook.com/cappaertmusic

VeBeS-lid Bernard 
Delhaise:
“Twee jaar geleden werd ik zwaar 
slechtziend door macula-degeneratie. 
Toen ik hoorde dat er in Hasselt 
maandelijks een praatcafé van VeBeS 
plaatsvindt, ben ik daar naartoe gegaan. 
Wat een aangename verrassing!
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mensen! Als ik me soms wat neerslachtig 
voel, beuren zij me op. Ze zijn ook op 
de hoogte van alles wat je maar kunt 
bedenken: van de actualiteit tot de iPad, 
iPhone en laptop, waar ze heel goed mee 
kunnen werken. Wat een geluk dat ik bij 
VeBeS beland ben!

Vroeger deelde ik in de vooroordelen van 
de meeste zienden: blind worden is het 
ergste wat je kan overkomen. Dat is fout. 
De mensen die ik leerde kennen, staan 
midden in de samenleving en zijn vol 
levenslust. Het doet me deugd met hen 
samen te zijn. Mijn ogen gingen open.”

Acteur Gilbert Van Asselt:
(na de theatervoorstelling ‘Marx’ met 
Johan Heldenbergh)

“Het talrijk opgekomen publiek – waarbij 
een groep van VeBeS – bleef de hele 
opvoering van anderhalf uur aan zijn 
lippen hangen. De tekst van theatermaker 
Stefaan Van Brabandt, met hier en daar 
een geestige toets, werd zeer ontvankelijk 
en begrijpelijk gebracht. Dit was geen 
toneel meer, maar ‘kunst’ in de ware zin 
van het woord!

Hierbij wens ik ook de organisatoren van 
VeBeS te feliciteren voor hun continue 
inzet en moeite om cultuur in het 
algemeen en in zijn meest diverse vorm 
onder de leden te promoten. Ik ben fan 
vanaf het eerste moment dat ik met jullie 
mocht meewerken.”
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Jong ensemble 
DIMLICHT zet ‘Rare 
snuiters’ op muziek
Licht en Liefde werkt ook samen met 
het muzikaal ensemble DIMLICHT. 
Negen jonge topmusici verlaten de 
platgetreden paden en verrassen met 
nieuwe composities en producties. 
Momenteel bereiden ze de inclusieve 
familievoorstelling ‘Rare snuiters’ 
voor. Eerder ontroerde Dimlicht al met 
‘Zwanenzang’, muziektheater voor 
kinderen over dementie.

‘Rare snuiters’ wordt een fantastisch 
muzikaal avontuur, geïnspireerd op het 
bekroonde prentenboek van Licht en 
Liefde. Ben Faes componeert enig mooie 
muziek bij tien gedichten uit het boek. 
Dimlicht zal de muziek uitvoeren en poëzie 
voorlezen. Het publiek mag tussen de 
muzikanten zitten, in het schemerdonker. 
Zo voel je de vibraties extra sterk en zit je 
helemaal in het verhaal.

Dimlicht bestaat 
uit Wolfram Van 
Mechelen en Jeroen 
Vernimmen (viool), Rhea Vanhellemont 
(altviool), Helena Faes (cello), Juno 
Kerstens (contrabas), Hannes Beauprez 
(klarinet), Quinten De Gelaen (hoorn), 
Naomi Behaeghel (fagot) en Stijn Paredis 
(slagwerk). Op de foto poseren acht van 
hen met hun instrumenten.

Componist Ben Faes (39) studeerde 
klassieke contrabas aan het 
conservatorium van Antwerpen en volgde 
masterclasses bij diverse grootmeesters. 
Samen met Bruno De Groote vormt hij 
het De Groote-Faes Duo, dat elektrische 
gitaar combineert met klassieke 
contrabas. Hij werkt ook samen met 
artiesten als Kommil Foo, Raymond 
van het Groenewoud en Roland, met 
bekende theatergezelschappen en met 
klassieke orkesten zoals Anima Eterna, de 
Filharmonie, Rotterdam Philharmonic en 
het European Union Youth Orchestra.

Waarschijnlijk vindt de première van ‘Rare 
snuiters’ in het najaar plaats. U kunt het 
volgen op www.dimlicht.be.
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LORENZO BILLIET
OVER ‘OPERATIE LICHT 
EN LIEFDE HEEM’
Lorenzo Billiet (31) is bachelor in 
de ergotherapie en master in de 
bedrijfskunde. Zijn loopbaan bij Licht 
en Liefde kreeg na zes jaar een nieuwe 
wending toen hij op 1 juli 2017 adjunct-
operationeel directeur West-Vlaanderen 
werd. Concreet focust Lorenzo zich op de 
goede dagelijkse werking en praktische 
ontwikkeling van onze diensten in West-
Vlaanderen: wonen, dagbesteding, 
ambulante en mobiele ondersteuning 
en het doorgeven van kennis. Hij is 
dus goed geplaatst om ons meer te 
vertellen over de grote en langverwachte 
vernieuwingen bij Licht en Liefde Heem.

 
“Heel hectisch”, zo omschrijft Lorenzo 
zijn voorbije jaar. “We moesten de 
omschakeling naar de Persoonsvolgende 
Financiering maken”, vertelt hij. “Alle 
bewoners in Varsenare kregen een nieuwe 
overeenkomst, zodat we blijvend kunnen 
tegemoetkomen aan de zorgnoden. 
De samenstelling van de teams werd 
aangepast en er zijn al enkele stappen 
gezet om het woon- en activiteitenproject 
klaar te stomen voor de toekomst.

Daarnaast zijn we overgestapt naar drie 
gescheiden woongroepen van telkens 
tien bewoners, waarbij elke groep een 
vergelijkbare zorgnood heeft. Die splitsing 
drong zich op, enerzijds omwille van 
de nieuwbouw, anderzijds om meer 
persoonsgericht te kunnen werken.

Er komen in Varsenare 
drie woningen. In 
afwachting kan iedereen 
al wennen aan het 

‘gezinsleven’ in de 
eigen groep, en aan 
de vaste begeleiders. 
De huisgenoten zullen 
elk een privégedeelte 
hebben, gekoppeld 
aan een gezamenlijke 
ontmoetingsruimte. Deze 
ingrijpende verandering 
wordt door de bewoners 
enthousiast onthaald.
Na de openbare aanbesteding zullen 
de werken eind dit jaar of begin 2019 
starten. Intussen krijgen de activiteiten 
al een nieuwe locatie. In januari werd 
het productieatelier overgebracht naar 
een gerenoveerde ruimte in het gebouw 
van Blindenzorg Licht en Liefde. Na de 
zomervakantie volgt de rest.
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Ook op ICT-vlak hebben we grondig 
vernieuwd. Daardoor zijn de cliënten beter 
op te volgen en worden bepaalde taken van 
de begeleiding vereenvoudigd.”

Metamorfose
“Het Heem heeft in zijn geschiedenis 
al meerdere gedaanteverwisselingen 
doorgemaakt. Gestart in 1969 als 
vakantiecentrum, werd het vervolgens 
een gezinsvervangend tehuis – eerst 
voor mannen, dan gemengd – en 
daarna een ‘FAM’ (flexibel aanbod voor 
meerderjarigen). Nu valt het onder de 
Persoonsvolgende Financiering.

Er was nood aan een 
nieuwe manier van 
werken, waarbij de cliënt 
volledig centraal staat 
en verantwoordelijkheid 
krijgt over zijn budget. 
Als sociaal ondernemer 
proberen we zoveel 
mogelijk in te spelen op 
de vraag van cliënten. 
Jaarlijks gaan we 
in dialoog met onze 
bewoners, om te weten 
wat ze willen bereiken. 

We willen dichter bij 
de bewoners staan dan 
vroeger.
Momenteel zijn we bezig met verschillende 
nieuwe projecten, zoals het dagcentrum 
in Kortrijk (zie p. 18) en het woonproject 
in Overpelt (lees het gesprek met Jan 
de Smedt, p. 7). Er zijn ideeën voor een 
dagcentrum en woonproject in Gent. Het 
evolueert volop. Ook in Varsenare, waar we 
bijvoorbeeld de studiobewoners trachten te 
laten doorstromen naar zelfstandig wonen. 
Geen enkel punt in het verhaal van onze 
bewoners is nog een eindpunt: een stap 
verder kan altijd, maar ook een stap terug 
moet mogelijk zijn.

Nog een nieuwigheid is ‘Dag-actief’, 
waarmee we de minder actieve bewoners 
motiveren en activeren om deel te nemen 
aan het groepsgebeuren. Dat kan allerlei 
vormen aannemen, zoals samen de krant 
lezen, in de tuin werken of gaan wandelen.

In de voorbije zes maanden hebben we 
drie extra bewoners verwelkomd, wat 
niet zo evident was met de bestaande 
infrastructuur. We merken dat er steeds 
aanvragen blijven binnenkomen. We zijn 
dan ook continu op zoek naar nieuwe 
mogelijkheden.”

Even doorbijten
“Onvermijdelijk is het takenpakket van 
onze medewerkers sterk in evolutie. 
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Bewoonster Eef Leenknecht:
“Eerst stond ik, net als de andere bewoners, wat kritisch tegenover zoveel 
veranderingen. We zagen op tegen een verhuis en vroegen ons af met wie we een 
leefgroep zouden delen. Maar we merkten direct dat een kleine groep veel beter en 
aangenamer is. De meeste mensen, waaronder ikzelf, zijn veel rustiger geworden.

Ook mijn dagbesteding is nu boeiender. Sinds 16 april doe ik vrijwilligerswerk bij Licht en 
Liefde. Dat is echt belangrijk voor mij.

We hopen dat ons leven in de nieuwbouw heel huiselijk zal worden. Voorlopig behelpen we 
ons in geïmproviseerde lokalen. Ik kijk echt uit naar de volgende stap!”

We zijn er ons goed van bewust dat dit 
voor extra druk zorgt. De vernieuwingen 
volgen elkaar heel snel op, wat niet evident 
is. Maar het kan niet anders. Daarnaast 
trachten we ook een netwerkvisie te 
ontwikkelen, want het Heem is bij Licht en 
Liefde niet langer een apart verhaal.

In het kader 
van het ‘sociaal 
ondernemerschap’ 
moeten we naar een 
innovatieve, flexibele 
organisatie evolueren. 
Daar hebben we geen 
jaren tijd voor. Er is 
al veel duidelijkheid 
gekomen in het systeem 
van de persoonsvolgende 
financiering, maar veel 
blijft onduidelijk. We 
moeten heel snel kunnen 
inspelen op nieuwe 
tendensen.

Ook voor de vrijwilligers is het geen 
evidente tijd. Alle veranderingen hebben 
ook op hen een weerslag. In de toekomst 
willen we hen nauwer betrekken bij de 
werking en inzetten op extra vormingen, 
zodat ze meer zelfstandigheid krijgen.

Kortom: ‘operatie Licht en Liefde Heem’ is 
een noodzakelijke gedaanteverwisseling 
die zich snel en grondig aan het voltrekken 
is. Ik ben alle betrokkenen erg dankbaar 
voor hun inzet en doorzettingsvermogen. 
Samen bouwen we aan iets heel moois. U 
hoort er gauw meer over!”
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Oog@telier, ons 
gloednieuwe 
activiteitencentrum in 
Kortrijk
Onlangs konden we onze succesvolle 
dagondersteuning uitbreiden, vanuit een 
nieuwe invalshoek. In Kortrijk (Lange 
Munteplein 5) hebben we een nieuw 
dagbestedingscentrum geopend voor 
mensen met een visuele (meervoudige) 
beperking. Het Oog@telier bevindt zich 
vlak tegenover het inloopcentrum van 
Licht en Liefde (vlaamsoogpunt).

Dagondersteuning is al lang niet meer 
het oubollige bezighouden van mensen. 
We vertrekken steeds vanuit een concrete 
vraag en ondersteuningsnood, en bieden 
ontwikkelingskansen. Samen zoeken we 
een geschikte, zinvolle invulling.

 

Het accent ligt op beweging (zwemles, 
fitness, wandelen, tandemfietsen,…), 
dagbesteding (crea, cultuur, kleine semi-
industriële opdrachten, workshops) en 
gezellig samenkomen. De dagdeelnemers 
baten de ontmoetingsruimte zelf uit. 
Binnenkort kunt u daar terecht voor een 
maaltijd die zij hebben bereid. Vanuit de 
inclusiegedachte doen ze daarnaast ook 
extern vrijwilligerswerk, bij koffiehuis 
Bothino in Avelgem.

Deze gevarieerde activiteiten verrijken 
hun leven enorm. Ze maken kennis met 
een echte werkomgeving en verruimen 
hun sociale contacten. Hun beleving is 
het belangrijkste. De begeleiding gebeurt 
door ervaren personeel, ondersteund door 
vrijwilligers. Voor mobiliteitsproblemen 
zoeken we een oplossing.

Interesse? Kom gerust eens langs!  
Neem vooraf contact op met  
Veerle Vereecke,  
050 40 50 40, 
vereecke.veerle@lichtenliefde.be 
of oogatelier@lichtenliefde.be
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BELEVEN:
DOE EENS EEN 
‘INLEEFMEDITATIE’!
Hoe is het om slechtziend of blind te zijn? 
De beste manier om er een klein beetje 
‘zicht’ op te krijgen, is u ‘aan den lijve’ 
trachten in te leven. Veel hebt u daarvoor 
niet nodig.

Probeer bijvoorbeeld eens te douchen met 
de ogen dicht. Lukt dat goed? En voelt het 
anders?

Een boterham smeren, een glas vullen 
met water uit de fles, een appel schillen, 
spaghetti eten: het zijn vertrouwde 
handelingen, maar geblinddoekt worden 
ze plots een hele uitdaging. Bij blinde 
mensen lukt het beter: zij hebben zich erin 
geoefend en ze maken extra gebruik van 
hun andere zintuigen.

Slechtziendheid bestaat in erg veel vormen 
en gradaties. Huisgenoten en vrienden 
van iemand die slecht ziet, zoeken soms 
lang naar een manier om exact te ervaren 
wat die persoon waarneemt. Een handig 
hulpmiddeltje is een plastic veiligheidsbril: 
die kunt u op verschillende manieren 
aanpassen om slechtziendheid na te 
bootsen.

Enkele mogelijkheden:

• voor wazig zicht: kleef bubbeltjes- of mat 
plastic op de glazen

• voor verstoord centraal zicht: kleef een 
zwarte bol in het midden van beide 
glazen

• voor tunnelzicht: bedek de glazen met 
een groot zwart vlak waarin u, in het 
midden van elk glas, een klein gaatje 
hebt geprikt

En dan maar ervaren en ‘voelen’, op 
allerlei manieren. Wat geeft het voor de 
krant, de televisie, een tochtje door het 
huis of de tuin, een karweitje in de keuken?

Bij Licht en Liefde zijn educatieve koffers 
verkrijgbaar. Die bevatten onder meer 
zes verschillende simulatiebrillen, een 
set blinddoekjes en allerlei aangepast 
materiaal dat blinde en slechtziende 
mensen gebruiken, zoals een voelbaar 
gezelschapsspel. Ideaal voor een 
interactieve les of spreekbeurt! Er zijn 
koffers beschikbaar in elk vlaamsoogpunt 
(zie achteraan in dit tijdschrift) en bij 
ons documentatiecentrum in Varsenare 
(050 40 60 53, docu@lichtenliefde.be). U 
betaalt een leenvergoeding van 10 euro per 
begonnen week en een waarborg van 50 
euro. Reserveer tijdig.

Op www.lichtenliefde.be (bij ‘meer weten’) 
vindt u uitgebreide infopakketten over 
blindheid en slechtziendheid, ook voor 
kinderen. Ga eens kijken en leer veel bij!
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ECHT GEBEURD
Zoals zo vaak, maakte Michel zich klaar 
om op de trein te stappen. Anders dan 
anders, voelde hij opeens dat iemand 
hem in de lenden vastpakte. Een reiziger 
achter hem, die zich niet had voorgesteld 
en ook niets had gevraagd, probeerde 
hem uit alle macht naar boven te hijsen.

Uiteraard valt het niet mee om een 
volwassen persoon zo hoog te tillen. Het 
was dus zeker geen verheffend spektakel: 
de blinde man met zijn witte stok kwam 
amper van de grond, hoezeer zijn 
weldoener zich ook inspande.

“Het lukt blijkbaar niet, hé?” vroeg de 
gedragene.

“Nee…”, zuchtte de would-be-
gewichtheffer.

“Oké”, zei Michel. “Dan zal ik maar zelf 
opstappen, of wat denk je?”

Sommige mensen tonen een groot gebrek 
aan inlevingsvermogen. Laat hen dan zelf 
ervaren waar de kronkel zit in hun manier 
van denken…

PERSPECTIEF
XiNiX, een onvergetelijke 
ervaring
XiNiX is een fantastisch inleefproject van 
Licht en Liefde. Blinde en slechtziende 
gidsen leiden u binnen in een volledig 
donkere ruimte. Daar ontdekt u een 
straat, een markt, een park, een woon- of 
ziekenhuiskamer, een klasje. Alles is net 
echt, dus met veel hindernissen!

Zo ervaart u hoe blinde mensen de 
wereld beleven. Voor één keer zijn de 
rollen omgekeerd: uw blinde gids vindt 
probleemloos de weg, terwijl u aan hem 
of haar overgeleverd bent. Een absolute 
aanrader: u komt er als een ander mens 
buiten!

Meer info via 0473 95 13 88, xinix@
lichtenliefde.be of www.lichtenliefde.be 

LICHT EN LIEFDE HELPT!
Hartelijk dank voor uw steun, waarmee we  
mensen terug lanceren in het leven.

2% van de Vlamingen heeft een 
visuele handicap, dus één op vijftig 
mensen!

85% van de slechtziende en 
blinde personen is ouder dan vijftig.

Het aantal mensen met een 
leeftijdsgebonden oogaandoening 
blijft fors stijgen.
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JOVO, onze werking voor 
jongvolwassenen
Ben je tussen 18 en 30 jaar en heb je een 
visuele beperking? Zit je met vragen 
over het zelfstandig organiseren van 
je huishouden, de uitbouw van een 
vriendenkring, je relatie of gezinsleven, je 
mobiliteit, je studiekeuze, het vinden van 
een geschikte job of woonplaats? Ervaar 
je moeilijkheden in je leven of maak je 
je zorgen over je toekomst? Dan kun je 
terecht bij de JOVO-werking van Licht en 
Liefde!

Samen met jou en de mensen uit je 
omgeving die je erbij wilt betrekken, 
zoeken we mogelijkheden om je toekomst 
vorm te geven. We doen dat individueel 
en op jouw tempo. Daarnaast kun 
je deelnemen aan groepssessies en 
workshops. We vertrekken steeds vanuit 
jouw  vragen, verwachtingen, interesses en 
keuzes. Elk verhaal is immers uniek.

Elk jaar organiseren we verschillende 
workshops over jouw leefwereld als 
jongvolwassene en de obstakels die je 
dagelijks tegenkomt. We willen een leer- 
en uitwisselingsplatform zijn. Daarbij 
werken we zoveel mogelijk samen met 
andere diensten en organisaties.

Volg JOVO op Facebook:  
www.facebook.com/jovo.bll

‘Rare snuiters’, een 
inclusief leesavontuur
Op zoek naar een prachtig én 
zinvol cadeau? Een boek dat alle 
kinderen van 5 tot 12 jaar boeit? Met 
prenten en gedichten die meerdere 
zintuigen aanspreken en ook 
ideaal zijn voor kinderen met een 
visuele beperking, dyslexie of een 
autismespectrumstoornis?  

‘Rare snuiters’ is een bekroond prenten- 
en gedichtenboek van Freya Vlerick en 
Jan Dewitte dat u kunt lezen met uw oren, 
bekijken met uw vingers en voelen met 
uw ogen! De cd werkt als ‘gps’. Zien of 
niet zien, wel of niet gezien worden: het 
unieke boek laat u daar spelenderwijs 
over nadenken. U leert zelfs de braillecode 
kraken.

‘Rare snuiters’ kost 35 euro en is alleen 
te koop bij Licht en Liefde: docu@
lichtenliefde.be, 050 40 60 50. Er zijn geen 
verzendkosten. Ook verkrijgbaar in het 
Frans en het Engels! Op aanvraag ontvangt 
u kosteloos educatief materiaal via mail.

Verras familie, vrienden of relaties met 
‘Rare snuiters’ als geboorte-, communie- 
of verjaardagscadeau. Wij bezorgen hen 
tegen de juiste datum een feestelijk 
verpakt exemplaar, gesigneerd en met 
twee speciaal ontworpen blinddoekjes. 
Dat kost 60 euro. Via zo’n uniek 
relatiegeschenk geeft u Licht en Liefde 
extra steun!

Meer info: www.raresnuiters.be
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POL SEYNNAEVE
NEEMT AFSCHEID NA 39 
JAAR LICHT EN LIEFDE
Als een vaste waarde met pensioen gaat, 
is het goed en boeiend om eens terug te 
blikken. Na bijna veertig jaar inzet voor 
Licht en Liefde neemt Pol Seynnaeve (62, 
Gent) afscheid van zijn werk voor mensen 
met een visuele handicap.

“Ik ben in 1979 gestart als maatschappelijk 
assistent en secretaris”, vertelt Pol. 
“Alles begon met brailleles: wie bij Licht 
en Liefde in dienst kwam, moest braille 
kennen en een brailleschrijfmachine leren 
gebruiken! Mijn eerste werkplek was 
Brussel – toen nog in de Stalingradlaan, 
dicht bij het Zuidstation.

Vandaag telt ons team diverse 
gespecialiseerde collega’s, maar in mijn 
beginperiode werkte ik als manusje-
van-alles. Ik was een aanspreekpunt 
voor de blinde en slechtziende mensen, 
bood hen maatschappelijke hulp, hielp 
hun belangen verdedigen, gaf braille- en 

mobiliteitsles, ondersteunde de vereniging 
en coördineerde het vrijwilligerswerk.

Er was ook onze jaarlijkse 
fondsenwervingsactie in de kerken, waar 
toen enorm veel van afhing. Met een 
camionette, volgestouwd met omslagen, 
reed ik in de Goede Week van parochie 
naar parochie. Veel pastoors waren niet 
thuis, wegens de speciale kerkdiensten. 
Dan moest ik het pakket ergens 
neerzetten, beschut tegen weer en wind… 
Tijdens het actieweekend van Beloken 
Pasen begeleidde ik blinde mensen die in 
de kerken gingen getuigen.

Eén memorabele keer mochten we 
met onze blindenbloempjes aan de 
Gentse Floraliën staan. We waren uit 
het oog verloren dat al dat geld uit de 
collectebussen ook geteld moest worden. 
Elke dag trokken we met de verzegelde 
bussen naar het politiecommissariaat, 
waar we alles op een tafel mochten 
uitgieten en dan onder toezicht tellen…  
Het heeft wel veel opgebracht!

Met een vrij kleine groep medewerkers 
moest we alles draaiende houden. 
Regelmatig was er een stuurgroep, waar 
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zowat heel Licht en Liefde rond de tafel zat 
– personeel en bestuursleden.

Naar het jaareinde toe gingen we de boer 
op met de lidkaarten van VeBeS. Het 
voordeel daarvan was dat je elk jaar alle 
leden en cliënten ontmoette. In een weinig 
inclusieve maatschappij was het sociaal 
contact extra belangrijk. Dat heeft mij ook 
enorm verrijkt: het maakte mij tot wie ik 
ben.

Een volledige loopbaan 
bij dezelfde organisatie: 
het is tegenwoordig 
niet meer evident. Maar 
Licht en Liefde is voor 
mij altijd een uitdaging 
gebleven. We zijn nooit 
blijven stilstaan. Heel 
de evolutie in de zorg 
voor mensen met een 
handicap heb ik op 
de eerste rij kunnen 
meemaken. Dankzij een 
aantal pioniers in eigen 
rangen hebben we grote 
stappen gezet.
In 1987 kwam ik van Brussel naar Gent. 
Rond die tijd startte de technologische 
revolutie. Begin de jaren negentig 
kregen we in Gent voor vier mensen 
één gesponsorde Olivetti-computer. We 
moesten er eerst mee leren werken!

Ik heb het altijd heel belangrijk gevonden 
om als professional een nauw contact te 
hebben met de blinde en slechtziende 
mensen, en met hen samen te werken. 
Zij gaven steeds de input. Dat zit in het 
DNA van Licht en Liefde. We hebben 
veel van elkaar te leren en veel aan 

elkaar te geven. Er is ook altijd ingezet 
op ervaringsdeskundigheid: niets wordt 
ontwikkeld of uitgeprobeerd zonder 
dat blinde en slechtziende mensen een 
bepalende rol krijgen.

Als regionaal verantwoordelijke ben ik 
toch heel lang hulpverlener gebleven. 
Dan houd je voeling met de mensen en 
hun werkelijkheid, de wetgeving… Maar 
de organisatie is zo geëvolueerd dat ik 
uiteindelijk voltijds coördinator werd.

Dat Licht en Liefde voor, maar ook door en 
samen met blinde en slechtziende mensen 
werkt, is een grote meerwaarde en maakt 
ons uniek. De collega’s – waarvan er heel 
wat een visuele handicap hebben – zijn 
eveneens enorm betrokken op elkaar. 

We blijven onszelf in een sterk 
veranderende maatschappij. Uiteraard 
zijn we mee gegroeid: de pure caritas uit 
mijn beginperiode werd professionalisme. 
Het beleid zet erg in op nieuwe technieken 
voor slechtziende en blinde mensen, zoals 
de lees- en communicatiehulpmiddelen. 
Bovendien moeten we afstemmen op de 
nieuwe systemen die de overheid invoert. 
Flexibiliteit is meer dan ooit noodzakelijk. 
Evolueren, maar wel steeds luisteren naar 
de cliënten en bijsturen waar nodig.

Ik maakte in mijn loopbaan veel 
hoogtepunten mee. Als ik er één mag 
uitlichten, is dat de ervaring van ‘Dialoog in 
het Donker’. Licht en Liefde had het ruim 
van een binnenschip omgebouwd tot een 
donkere ruimte. Daar lag de kiem van wat 
ons inleefproject ‘XiNiX’ nu bijna dagelijks 
doet: mensen laten ervaren wat een 
visuele handicap betekent. De formule van 
het schip was heel apart: onze ‘Dialoog’ 
kon van stad naar stad varen. Al wie het 
meemaakte, herinnert het zich nog.

Ons herenhuis in de Gentse Recollettenlei 
was een begrip. Het werd ons geschonken 
door de juffrouwen Willems en Goossens, 
de lokale pioniers van Licht en Liefde. 

De zus van juffrouw Goossens bleef er nog 
jarenlang wonen; zij kookte elke dag verse 
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soep voor ons! In het begin was ook de 
werkverschaffing in het huis gevestigd. Ik 
heb zelf nog met de vrachtwagen gereden 
om in Nederland biezen te halen en 
overal in Vlaanderen blinde vlechters te 
bevoorraden. Herstelde stoelen kwamen 
in ons uitstalraam terecht, tot ze door de 
eigenaars werden afgehaald.

Later werd het huis volledig ingepalmd 
door hulpverleners. Uiteindelijk waren 
we echt aan een nieuwbouw toe. In de 
Kortrijksesteenweg hebben we veel 
meer ruimte en zitten we vlakbij het Sint-
Pietersstation.

Ik mocht heel veel fijne mensen 
leren kennen en bewaar een pak 
mooie herinneringen. Het jaarlijkse 
Sinterklaasfeest bijvoorbeeld, waar we 
wilde weldoener mochten spelen voor de 
kinderen. Bij het opruimen van mijn bureau 
vond ik een foto van Jelle bij de Sint, met 
een trommel in de hand. Grappig: toen was 
Jelle een kleuter, nu werkt hij bij ons als 
onthaalmedewerker en telefonist!

Je ziet mensen evolueren en hun weg 
vinden, wat grote voldoening geeft. Je 
ziet hen ook ouder worden, kinderen 
en kleinkinderen krijgen. En doorheen 
de jaren moet je afscheid nemen van 
sommigen, wat niet altijd makkelijk is.

De wereld is constant in beweging, dat is 
iets wat ik heel sterk aanvoel. Je kunt dat 
niet tegenhouden. Het is belangrijk om niet 
achteruit te kijken, maar hier en nu verder 
te leven. Je niet te veel zorgen maken, 
vertrouwen hebben. We zien wel wat er 
komt.

Het is goed dat alles evolueert. De 
maatschappij houdt bijvoorbeeld al 
veel meer rekening met blinde en 
slechtziende personen – denk maar aan de 
audiodescriptie. En wat mezelf betreft: ik 
ga met pensioen, maar in augustus komt 
mijn eerste kleinkind eraan. Ook mijn leven 
krijgt dus gegarandeerd een boeiende 
nieuwe wending!"

INCLUSIE VAN 
BLINDE EN 
SLECHTZIENDE 
VROUWEN: 
EEN WERK VAN LANGE 
ADEM
Vlaanderen telt 80.000 blinde en 
slechtziende mensen. Twee op de drie is 
een vrouw. Die ‘tweederdemeerderheid’, 
ook op wereldschaal, vertaalt zich echter 
niet in een volledige inclusie van vrouwen 
met een visuele beperking, stelde de 
Wereld Blinden Unie onlangs. Er zijn tal 
van barrières zoals in onderwijs en werk, 
zegt WBU-voorzitster Penny Martin, maar 
veel vrouwen zijn “ook meer onderhevig 
aan geweld en misbruik”.

“Voorzichtig komen een aantal kwesties 
boven water”, weet Jan de Smedt, 
netwerkdirecteur van Licht en Liefde. 
“Een blinde of slechtziende vrouw botst 
op een veelvoud aan drempels. Je hebt al 
minder kansen in het onderwijs, je wordt 
minder ernstig genomen en bekeken als  
‘menselijk gehandicapt’… Als je dat alles 
kan overwinnen, kan je proberen aan werk 
te geraken. Gelijke kansen zijn voor die 
vrouwen dus erg dun gezaaid.”

Jan de Smedt plaatst de inclusie ook 
in de delicate context van #MeToo. 
Grensoverschrijdend gedrag is ook bij 
blinde en slechtziende vrouwen niet uit 
te sluiten. “Soms ontstaat er een conflict. 
Hoe ze worden aangeraakt of begeleid, 
getuigt niet altijd van respect. Ze nemen 
het er dan maar bij omdat ze in een 
afhankelijkheidspositie zitten.” Ernstige 
klachten blijven evenwel beperkt. “Er 
wordt dus nogal wat ‘geslikt’”, vreest 
De Smedt. Licht en Liefde wil daarom 
zijn cliënteel aanvaardbare assertiviteit 
aanleren. “Want het is tussen twee 
vuren lopen”, weet Jan de Smedt. 
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“Enerzijds biedt iemand je aan om te 
helpen, anderzijds ben je de ambetante 
assertieveling als je daar heftig op 
reageert. De kunst is je grenzen aan te 
geven op een manier dat de vrijwilliger dat 
aanvaardbaar vindt.”

“Ik maakte het zelf nog niet mee,” zegt 
Ilse Dupont (50), “maar als zoiets gebeurt 
tussen een ziende vrijwilliger en een 
blinde vrouw, dan betreft het vooral een 
machtsprobleem.” Ilse Dupont is blind en 
sedert september 2017 halftijds pastoraal 
werker in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal 
in Antwerpen. Inclusie gaat voor haar 
allereerst om een volwaardige kans op een 
baan. “Ik leefde van een uitkering, maar 
toen ik actief naar werk zocht, duurde 
het lang om me ‘verkocht te krijgen’. 
Werkgevers kijken het eerst en alleen 
naar de beperking. Vaak stopt het gesprek 
al bij wat je niet kunt. Dat is lastig en 
ontmoedigend, want op den duur denk je 
zelf aan wat je allemaal niet kunt.”

Haar aanwerving als pastoraal werker 
brak de ban. “Ik werd bekeken op mijn 
capaciteiten en niet enkel op ‘Ilse is blind’”, 
meent Ilse. “Bovendien dachten we samen 
na over wat ik wel zou kunnen en vulden 
we de job zodanig in dat mijn capaciteiten 
tot hun recht komen en ik ze volwaardig 
kan uitoefenen.”

Mocht ze een maatregel kunnen nemen 
om de inclusie op te drijven, dan zou ze 
de beeldvorming van mensen met een 
beperking in de media verbeteren. “Voer 
ons niet op als sukkelaars, maar maak van 
ons ook geen helden. Doe gewoon.”

Patrick Verstuyft in ‘Kerk & Leven’, 4 april 
2018 (www.kerkenleven.be) 
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WETENSWAARD
Blinde 
Nobelprijswinnaar 
ontwierp droomfornuis
Kent u Nils Gustaf Dalén? In 1923 
kreeg deze Zweed (1869-1937) de 
Nobelprijs Scheikunde, voor nieuwe 
verlichtingssystemen die hij had bedacht. 
Maar zijn beroemdste uitvinding deed hij 
later, toen hij blind geworden was. 

Als wetenschapper bestudeerde Dalén 
acetyleen. Hij slaagde erin om met dat 
gas een heel felle lichtbron te maken 
voor vuurtorens en boeien. Verder vond 
hij een klep uit die onder invloed van de 
zon opende en sloot, zodat zijn lampen 
alleen ’s nacht schenen en daardoor 
langer werkten. Dit alles zorgde voor meer 
veiligheid aan de kusten van Scandinavië.

In hetzelfde jaar dat hij de Nobelprijs 
kreeg, was Dalén ernstig gewond 
geraakt bij een gasexplosie. Hij herstelde 
grotendeels, maar bleef volledig blind.

Terwijl hij thuis revalideerde, merkte hij 
hoe lastig zijn vrouw het had met eten 
maken. Ze moest constant haar potten in 
het oog houden, wat erg op haar zenuwen 
werkte. Zo was ze niet altijd aangenaam 
gezelschap. Daarom besloot Dalén een 
nieuw soort fornuis te ontwikkelen. Het 
moest alle culinaire werk aankunnen en 
toch heel vlot te bedienen zijn.

De uitvinder ging te werk volgens het 
aloude principe van de warmteopslag. 
Hij combineerde een kleine maar zeer 
efficiënte warmtebron, twee grote 
kookplaten en twee ruime ovens tot een 
stevig en compact gasfornuis. In 1929 was 
de ‘AGA Cooker’ geboren.

Bijna negentig jaar later blijft de AGA een 
droom van velen, in de hele wereld. Aan 
het systeem is nog geen moer veranderd. 
De stoven worden met de hand gemaakt 

en gaan een mensenleven mee. Een AGA 
kopen is een flinke investering, maar het 
verandert je leven.

Elke oven en elke kookplaat heeft een 
verschillende temperatuur. Daardoor 
kan een AGA braden, bakken, stomen, 
roosteren, zacht en hard koken, stoven, 
grilleren, toasten of zelfs de was drogen. 
En dat allemaal tegelijk, onmiddellijk en 
zonder knoppen. Het eten smaakt beter 
en natuurlijker. Bovendien is dit tijdloze 
fornuis een haard van gezelligheid: ‘the 
AGA way of life’.

Allerlei sterke verhalen doen de ronde. Zo 
zag een Engelse boerin na een dijkbreuk 
haar hele keuken onder water verdwijnen. 
Toen de blubber wegtrok, werd een 
troosteloze ravage zichtbaar. Maar de AGA 
werkte nog perfect en bracht het leven in 
huis terug!

Tot aan zijn dood stond de blinde Nils 
Gustaf Dalén aan het hoofd van zijn bedrijf 
AGA (Aktiebolaget Gas-Accumulator). 
Naast fornuizen maakte hij onder meer 
binnenverlichting voor treinen en trams, 
straat- en vliegveldverlichting, de 
vuurtorenlampen voor het Panamakanaal 
en zelfs auto’s. De afdeling televisie en 
radio werd in de jaren 1970 verkocht aan 
Philips. Sinds 2000 is AGA vooral nog bezig 
met industrieel gas voor de medische, 
koeltechnische en voedingsindustrie.

Zo zie je hoe een blinde persoon de wereld 
klaarder, warmer, veiliger, makkelijker, 
gezelliger én lekkerder heeft gemaakt!
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ONZE MISSIE:
HELEMAAL VOOR, DOOR EN VAN JOU!

Elke persoon heeft recht op een waardig 
leven. Een waardig leven is een ‘inclusief’ 
leven als volwaardig burger. Licht en 
Liefde wil blinde en slechtziende mensen 
helpen om dat te bereiken.

Respect voor en vertrouwen in de 
mogelijkheden van de persoon is 
daarbij essentieel. We willen samen 
met hem of haar een weg gaan, in 
een verzorgde relatie. Die relatie is 
gebaseerd op wederzijdse ‘waardigheden’: 
gelijkwaardigheid, eigenwaardigheid, 
rolwaardigheid, levenswaardigheid, 
menswaardigheid.

De blinde of slechtziende persoon stuurt 
de hulpverlener: niet wij stellen de doelen, 
maar de hulpvrager zelf. Onze relatie 
gedurende het traject naar resultaat is 
open, steeds bespreekbaar en helder.

Om goed te kunnen helpen, moeten 
we zorgvuldig deskundigheid opdoen, 
verzamelen, levendig houden en vrijwaren 
voor de toekomst. Daartoe gebruiken 
we alle mogelijke kanalen en middelen. 
We willen bewust de regionale grenzen 
overschrijden. 

We houden van samenwerking met andere 
organisaties. Geen dubbel werk doen 
geeft ons de kans om nieuwe gebieden in 
deskundigheid te betreden.

Er is geen deskundigheid zonder 
ervaringsdeskundigheid. Daarom leven 
en werken we zoveel mogelijk samen 
met blinde en slechtziende mensen, als 
onuitputtelijke bron voor onze expertise. 
Om dezelfde reden ondersteunen we, waar 
mogelijk, de verenigingen van blinden en 
slechtzienden.

Naast door de overheid georganiseerde 
solidariteit (ziekteverzekering, 
overheidsagentschappen,...) vragen we 
actief extra middelen aan wie een warm 
hart heeft voor mensen met een visuele 
handicap. Wij vinden het belangrijk dat 
deze vorm van solidariteit blijft bestaan: 
het is de verzekering voor een warme 
samenleving.

We waarderen onbaatzuchtige inzet door 
vrijwilligers en beschouwen die als zo 
authentiek dat we een deel van onze 
werking daarop baseren. Dit zorgt ervoor 
dat we meer mensen beter en warmer 
kunnen bijstaan.

Dit alles is ‘Licht en Liefde’! 

Aantal blinden en slechtzienden in 
Vlaanderen: 

1.500.000 

Aantal begeleidingen door Licht en Liefde 
in 2017: 

12.209 

Aantal nieuwe mensen per dag die ons 
contacteren voor hulp: 

6
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Marnix Tanghe (59) en Tilly Delanghe (67)
• Wonen in het centrum van Brugge

• Coördineren al 18 jaar de zeevakantie van Licht en Liefde/Samana

• Kregen er op die manier een grote nieuwe familie bij

• Ervaren enorme dankbaarheid

Fiche:
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VRIJWILLIGERS TILLY EN MARNIX:
“DE KINKHOORN IS ALTIJD THUISKOMEN”
TILLY: “In 2000 is mijn man verongelukt. 
Op een namiddag kwam mijn vriendin 
Miet langs, terwijl ik in de tuin zat te 
huilen. Of ik samen met haar de jaarlijkse 
zeevakantie van Licht en Liefde (eind 
juni in De Kinkhoorn, Oostende) wou 
coördineren? Ik wist het niet, mijn kop 
stond er niet naar. Twee dagen later dacht 
ik: waarom niet…

Het was echt zoeken in het begin. Als 
personeelsverantwoordelijke in een groot 
bedrijf wist ik dat je duidelijke lijnen moet 
trekken. Iedereen moet zich goed voelen 
tijdens zo’n vakantie, ook de 80 à 90 
onmisbare begeleiders.

Drie jaar geleden stopte Miet. Toen 
werd Marnix, die al begeleider was, mijn 
assistent. Bijna het hele jaar ben ik ermee 
bezig, vanaf eind maart bijna voltijds. Ik 
maak een compleet draaiboek. Gelukkig 
beseft de familie dat het onze passie is.”

MARNIX: “Het eerste jaar dat ik meeging, 
kreeg ik een persoonlijke mail van de 
algemeen rijksarchivaris bij de federale 
overheid. Hij schreef dat hij mijn inzet erg 
waardeerde en bewonderde!

Ter plaatse zijn we permanent beschikbaar. 
De vakantiegangers komen zeker niet 
alleen met problemen bij ons. Als ze hun 
avonturen vertellen, vergeten we soms de 
tijd… Het heeft voor mij een andere wereld 
geopend. Als buitenstaander heb je een 
fout beeld van mensen met een handicap.”

 
 
 

TILLY: “Bij het afscheid staat iedereen 
aan te schuiven om dankjewel te zeggen. 
Tachtig procent van de mensen zijn er 
de volgende keer terug bij. Het jaar door 
krijgen we kaartjes, ook van begeleiders.

Ik heb geleerd dat er mensen zijn die het 
slechter hebben dan ik, maar zich ook niet 
laten doen en genieten van hun leven.”

(Een uitgebreid interview met Tilly en 
Marnix staat in Tibsz, het magazine van 
VeBeS.) 
 
 
 
 

Word vrijwilliger bij 
Licht en Liefde
Hebt u enkele uren vrij en wilt u die tijd 
gebruiken om blinde en slechtziende 
mensen te helpen? Dat is een fantastisch 
idee!

Licht en Liefde heeft een uitgebreid en 
veelzijdig team van vrijwilligers (met of 
zonder visuele beperking). Op dit moment 
zijn ze met 733, maar we kunnen zeker 
en vast extra helpende handen gebruiken! 
Er zijn allerlei mogelijkheden, waarbij uw 
inzet een wereld van verschil maakt. Een 
speciale opleiding is meestal niet nodig, 
wel veel ‘goesting’ en een groot hart voor 
mensen. Wedden dat u er zelf ook veel aan 
zult hebben? Vrijwilligerswerk, daar wint 
iedereen bij! 

Interesse?  
Contacteer ons: vrijwilligers@vebes.be,  
03 800 70 10, 02 212 11 11 of 09 292 40 80.
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ZESTIG JAAR 
GELEDEN…
HET EERSTE  
‘GESPROKEN BOEK’
“Op 31 maart laatstleden had er op het 
stadhuis te Brugge een plechtigheid 
plaats ter gelegenheid van ’n nieuw 
initiatief door ‘Licht en Liefde’ 
genomen. Op die dag zijn we namelijk 
van wal gestoken met het Gesproken 
Boek voor onze Vlaamse blinden.

De Heer Jacobs, voorzitter van 
onze blindenbond, gaf een korte 
demonstratie van het eerste gesproken 
boek van Licht en Liefde en E.H. 
Branders wees in zijn toespraak op de 
belangrijkheid van dit nieuwe initiatief. 
Het gesproken boek is een bron van 
nieuwe mogelijkheden, vooral voor  
de blinden die niet of minder vlot braille 
lezen.”

Uit ‘De Blindenbode van licht en liefde’, 
juli 1958 

Intussen maakt Licht en Liefde 
al zestig jaar gesproken 
boeken! Na de geluidsband 
kwam de cassette en 
vervolgens de Daisy-cd. Dat is 
een speciaal type MP3, geschikt 
voor een volledig boek. Zo’n Daisy-
schijfje is bijzonder handig voor al wie 
moeite heeft met gedrukte tekst.

Tien jaar geleden, in 2008, lag onze klank- en 
braillebibliotheek mee aan de basis van de 
Luisterpuntbibliotheek, die sindsdien alle 
boeken in aangepaste leesvorm uitleent. 
Wij blijven ons toeleggen op de productie 
van luister- en brailleboeken, die we aan 
Luisterpunt leveren.

Anno 2018 staat bij Licht en Liefde een 
team van 150 vrijwilligers in voor circa 320 
luisterboeken per jaar. Er werken bekende 

personen mee, zoals de VRT-journalisten 
Sofie Demeyer en Jan Hautekiet of acteur 
Luk De Koninck (William uit Thuis). Ook 
heel wat leerkrachten engageren zich.
Het voorlezen gebeurt in zes professionele 
studio’s. Een commissie beoordeelt de nieuwe 
stemmen. Het talent en de passie van onze 
vrijwilligers doen de rest.

Geïnteresseerd? “We want YOU!”  
Neem vrijblijvend contact op met een van 

onze studio’s: 

• VARSENARE: 050 40 60 12 of 050 40 60 17, 
voorleesdienst@lichtenliefde.be

• ANTWERPEN: 03 237 59 51,  
studio.antwerpen@lichtenliefde.be

• BRUSSEL: 02 423 04 19,  
gashi.ekrem@lichtenliefde.be

• GENT: 09 225 95 29,  
vanbrussel.marianne@lichtenliefde.be

• KORTRIJK: 056 21 09 06,  
samyn.donald@telenet.be

• TONGEREN: 012 23 37 12,  
info@rsgeluidstechniek.be
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ZO GEZEGD 
 
“Hoe moeilijk het leven 
ook mag lijken, er is 
altijd iets wat je kunt 
doen en waarin je kunt 
slagen.” 
 
(Stephen Hawking)
 
De beroemde natuurkundige overleed 
op 14 maart 2018. “Boos zijn om mijn 
handicap is tijdverlies”, zei Hawking, die 
bijna volledig verlamd was en sprak via een 
computer. “Je moet verder met je leven. 
Mensen zullen geen tijd voor je hebben 
als je altijd kwaad bent of klaagt.”

Stephen Hawking is 76 geworden. Hij kreeg 
zijn handicap al toen hij 21 was, maar 
ontrafelde desondanks het universum. 
Hawking werd begraven in Westminster 
Abbey, naast Charles Darwin en Isaac 
Newton.

KOKKERELLEN  
MET JE OGEN 
DICHT
Christel Saenen (38) uit Tessenderlo 
schrijft al zeven jaar recepten voor 
Knipoog. “Net als veel lezers ben ik 
slechtziend”, legt ze uit. “Daarom kies 
ik eenvoudige recepten, die ik eerst met 
de hulp van mijn mama uitprobeer. Mijn 
papa heeft de beslissende stem: als hij 
het lekker vindt, komt het in Knipoog! 
Voor dit zomermagazine maakte ik twee 
smoothies. Ze zijn heel verfrissend!”

Smoothie met koffie en 
chocolade
Ingrediënten: 250 ml Alpro soja-
amandelmelk (of eventueel gewone volle 
melk), 1 koffielepel oploskoffie, 
1 koffielepel Nesquick-poeder,  
5 macadamia-noten (niet gezouten),  
1 bolletje mokka-ijs

Bereiding: Doe alle ingrediënten in een 
blender en mix tot u een egale vloeibare 
massa krijgt. Serveer in vier kleine 
glaasjes en versier met wat geschaafde 
chocolade.

Smoothie met rood fruit
Ingrediënten: 500 gram rood fruit 
(bijvoorbeeld diepvriesmix), 1 banaan, 
kaneel, 400 ml Alpro soja-amandelmelk, 
blauwe bessen

Bereiding: Mix alle ingrediënten in de 
blender. Vul mooie glaasjes met de 
smoothie. Neem een satéstok en steek 
er een aantal blauwe bessen op voor de 
versiering.

Tips: U kunt ook vers fruit gebruiken, zoals 
aardbeien of frambozen. Deze smoothie 
is geweldig mooi van kleur, zit boordevol 
vitamines en smaakt heel lekker fris.
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10 GOEDE REDENEN
OM LICHT EN LIEFDE TE STEUNEN

1. KWALITEITSVOLLE HULP

Elke dag worden mensen geconfronteerd 
met zware, blijvende zichtproblemen. 
Vorig jaar hebben de maatschappelijk 
assistenten, ergotherapeuten en 
orthoptisten van Licht en Liefde 12.209 
keer hulp geboden. Met uw gift realiseren 
wij wonderen.

2. AANGEPAST WONEN EN WERKEN

Licht en Liefde Heem biedt in Varsenare 
een thuis en aangepaste, waardevolle 
bezigheden aan 36 volwassenen met 
een visuele handicap en bijkomende 
beperkingen. Ook 10 niet-bewoners komen 
het hele jaar door vol enthousiasme naar 
het dagcentrum.

3. SUCCESVOLLE HERSCHOLING

Bij het Vlaams Leeroogpunt Sint-Rafaël 
krijgen volwassenen een individueel 
opleidingstraject op basis van hun 
persoonlijke motivatie, wensen en 
mogelijkheden. Zo kunnen ze toch nog 
dat diploma behalen of opnieuw een 
job uitoefenen, ondanks hun beperking. 
Allerlei bijscholing is mogelijk: talen, 
informatica, hulpmiddelen, sociale 
netwerken, fitness, sport, koken en 
gezonde voeding,... In het schooljaar 2016-
2017 waren er 54 cursisten; in het lopende 
schooljaar zijn het er 52.

4. SOCIAAL CONTACT

Onze vereniging VeBeS telde vorig 
jaar 2.891 blinde en slechtziende 
leden en 671 vrijwilligers. Over heel 

Vlaanderen werden 572 activiteiten 
georganiseerd (ontspannend, vormend, 
cultureel, sportief, pastoraal,…) en 109 
vergaderingen gehouden. Er waren 18 
volledig aangepaste vakanties in binnen- 
en buitenland. VeBeS was 82 keer 
afgevaardigd in advies- en overlegorganen.

5. EEN LUISTEREND OOR

Wij maken steeds tijd om naar het verhaal 
en de wensen van de cliënt te luisteren. 
Wat telt, is wat de persoon zelf wil! We 
merken dat eenzaamheid vaak een groot 
probleem is en trachten daar iets aan te 
doen. Indien nodig bieden we ook psycho-
sociale ondersteuning aan.

6. TOEGANG TOT EXPERTISE

Licht en Liefde heeft enorm veel 
ervaring. We zijn ook mee met de 
allernieuwste evoluties. Professionals 
en ervaringsdeskundigen vullen elkaar 
uitstekend aan. Zo weten onze mensen als 
geen ander hoe ze doeltreffend kunnen 
helpen. We bundelen ook de krachten met 
externe hulpverleners, want één plus één 
is drie!

7. AANGEPASTE LECTUUR

AnyReader is ons project voor 
toegankelijke lectuur. In onze zes 
opnamestudio’s hebben 151 vrijwilligers 
vorig jaar 350 boeken ingesproken – in 
totaal 102.144 bladzijden, goed voor 3.411 
uur luistertijd. 132 boeken werden in 
braille omgezet. Op vraag van gebruikers 
werden 19.092 brailleboekbanden gedrukt, 
of 1.209.851 bladzijden. 
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Onze brailledrukpersen werden ook 
ingezet voor de tijdschriften Knipoog 
en Tibsz – hier ging het om 161.662 
braillebladzijden. Op aanvraag werden 
nog ongeveer 120.000 braillepagina’s 
aangemaakt. Er werden ook heel wat 
groteletterboeken gevraagd voor kinderen: 
in totaal 118.603 pagina’s.

8. HULPMIDDELEN OP MAAT

Licht en Liefde heeft vorig jaar 3.107 keer 
dagdagelijkse hulpmiddelen bezorgd aan 
blinde en slechtziende mensen. Onze 
diepte-experten inzake compenserende 
hulpmiddelen gaven honderden mensen 
advies over technologie of maakten hen 
wegwijs in aangepaste verlichting. Om zelf 
volledig bij te blijven, testten en vergeleken 
ze tientallen geavanceerde hulpmiddelen, 
apps en verlichtingssystemen. 
 
 
 

 

 
In het voorbije academiejaar liet 
AnySurfer een steekproef van 173 
Belgische websites analyseren door 
1.124 hogeschoolstudenten. 17,9 % 
van de onderzochte websites bleek vlot 
toegankelijk. Dat is weinig; maar tien jaar 
geleden was het amper 4 procent, wat 
aantoont dat onze volgehouden strijd op 
het gigantische internet vruchten afwerpt.

Het besef groeit dat toegankelijkheid 
een basisvereiste is. Eind maart 2018 
heeft de ministerraad beslist dat alle 
overheidswebsites en -apps vanaf 
september 2020 toegankelijk moeten zijn 
voor mensen met een beperking!

9. TOEGANKELIJK INTERNET

15 procent van de bevolking heeft een 
handicap. Ons project AnySurfer helpt 
website- en app-bouwers om rekening te 
houden met al die mensen. AnySurfer geeft 
informatie en advies en voert campagne. 
Vorig jaar lieten 170 overheidsdiensten, 
bedrijven en organisaties hun website 
screenen op toegankelijkheid. Aan 36 
websites werd het AnySurfer-label 
toegekend, 29 bestaande labels werden 
verlengd. Andere sites bereikten geen 
volledige toegankelijkheid, maar zetten 
wel grote stappen. Daarnaast werkte 
AnySurfer voor BNP Paribas Fortis, KBC, 
De Lijn, de NMBS, de Vlaamse overheid 
(Diversiteitsbeleid; Informatie Vlaanderen) 
en de VRT. We gaven 63 opleidingen 
(waaronder 15 gastcolleges) en 4 
presentaties. We namen deel aan diverse 
conferenties en andere evenementen.

10. ECHTE SOLIDARITEIT

Licht en Liefde kan momenteel rekenen 
op 733 gedreven vrijwilligers! Zonder 
hen zouden we nergens staan. Ook 
onze duizenden donateurs zijn absoluut 
onmisbaar. Via onze tijdschriften Knipoog 
en Tibsz, onze website en Facebook-pagina 
trachten we zoveel mogelijk mensen goed 
te informeren. We organiseerden vorig jaar 
ook 170 vormingen en sensibiliserende 
projecten. Daarmee bereikten we 5.280 
personen van alle leeftijden. De XiNiX-
belevingsruimte in Varsenare werd 
112 keer gebruikt, waarbij blinde en 
slechtziende gidsen 3.436 mensen uit 
heel Vlaanderen meenamen in hun 
ervaringswereld. Er waren 9 diners in het 
donker, op verschillende locaties. Dit alles 
brengt nieuwe solidariteit op gang.  
Samen sterk!
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LICHT EN LIEFDE HELPT!
Hartelijk dank voor uw steun, waarmee we  
mensen terug lanceren in het leven.

EEN GIFT VOOR LICHT EN LIEFDE: ENKELE VAAK 
GESTELDE VRAGEN

Op welke manieren 
kan ik Licht en Liefde 
steunen?
• U kunt overschrijven op rek. BE93 

7370 3703 7067 of online schenken via 
www.lichtenliefde.be. Vanaf 40 euro op 
jaarbasis krijgt u automatisch een fiscaal 
attest. Dat wordt met de post opgestuurd, 
in maart van het volgende jaar. Voeg het 
attest bij uw belastingaangifte. Het geeft 
recht op een belastingvermindering tot 
45 procent op het geschonken bedrag. 
Een voorbeeld: als u een gift van 100 euro 
doet, kost u dat maar 55 euro.

• Door ons een deel van uw nalatenschap 
te schenken, geeft u licht en liefde 
door, over de grens van het leven. 
Schenkingen en legaten zijn voor Licht en 
Liefde enorm belangrijk. Een ‘duolegaat’ 
is bovendien voordelig voor al uw 
erfgenamen! Vraag raad aan uw notaris, 
kijk op www.testament.be of contacteer 
volledig vrijblijvend Joke Daelemans: 
0489 86 43 87, joke.daelemans@
lichtenliefde.be

• Viert u iets, en verkiest u – in plaats 
van cadeaus – dat alles ten goede komt 
van Licht en Liefde? Wij houden dan 
nauwkeurig bij wie wat schonk en als 
u dat wilt, bedanken we iedereen in uw 
naam. Vraag info bij 
Nancy De Munter: 050 40 60 56, 
demunter.nancy@lichtenliefde.be

• U kunt ook, bijvoorbeeld met uw 
vereniging, school of bedrijf, een actie 
of benefiet organiseren ten voordele van 
Licht en Liefde. ‘Music for Life’ is een 
goede gelegenheid. Zoekt u ideeën?  
XiNiX helpt u graag: 050 40 60 15,  
xinix@lichtenliefde.be 
 

• Wilt u – of uw bedrijf of familie – 
partner zijn bij één van onze projecten? 
Aarzel niet en contacteer onze directie: 
desmedt.jan@lichtenliefde.be, 
0473 95 75 51 

Wat gebeurt er concreet 
met mijn gift?
Met uw steun helpt Licht en Liefde blinde 
en slechtziende mensen om comfortabel 
en kwaliteitsvol te leven, volgens hun 
eigen wensen. We zetten bijna al onze 
financiële middelen in om die opdracht 
te vervullen. Daarbij hebben we ons 
aangepast aan het nieuwe denken.

Anno 2018 geeft de overheid geen 
subsidies meer aan zorgverleners. Ze 
ondersteunt wel, in zekere mate, de 
personen met een handicap zelf, via 
een persoonlijk ondersteuningsbudget. 
Helaas komt lang niet iedereen daarvoor 
in aanmerking. Vooral mensen die na 
hun 65ste een visuele beperking krijgen, 
ontvangen vaak te weinig tegemoetkoming.

Voor die mensen bestaat het Licht 
en Liefde Fonds, waar uw giften en 
legaten in terechtkomen. Het lot van de 
minstbedeelden trekken wij ons extra aan. 
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LICHT EN LIEFDE HELPT!
Hartelijk dank voor uw steun, waarmee we  
mensen terug lanceren in het leven.

Bij welke contactpersoon 
kan ik als schenker 
terecht?
Hebt u vragen omtrent uw gift? Wilt u 
een adresverandering doorgeven of een 
duplicaat van een attest ontvangen? Of 
wenst u bijvoorbeeld maar één keer per 
jaar een brief te krijgen? Bel of mail 
Inge Fraeyman:  
050 40 60 58, giften@lichtenliefde.be

Waar de sociale 
bescherming door de 
overheid tekortschiet, 
helpt Licht en Liefde 
dankzij uw private 
solidariteit. Uw steun, 
klein of groot, maakt 
het verschil voor tal van 
blinde en slechtziende 
mensen!
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UW 
NALATENSCHAP:
DE NIEUWE WETGEVING 
VOLGT UW HART

Wat gaat u later aan wie nalaten? Daar 
beslist u grotendeels zelf over – een 
geruststellende gedachte. Wilt u een stuk 
van uw nalatenschap aan Licht en Liefde 
schenken? Onze vzw is afhankelijk van 
warme, vrijgevige mensen zoals u. In dit 
magazine en op www.lichtenliefde.be 
leest u hoe wij werken. Zelfs een deel van 
uw vermogen maakt al een groot verschil 
voor de vele blinde en slechtziende 
mensen die onvoldoende sociale 
bescherming genieten.

De nieuwe wetgeving 
werkt in uw voordeel!
Op 1 september 2018 verandert er heel 
wat in de wetgeving rond erfbelasting. We 
vatten graag de hoofdpunten voor u samen:

• Het voorbehouden deel van de kinderen 
wijzigt. Vroeger werd het deel van uw 
nalatenschap dat naar uw kinderen 
moest gaan, groter als u meer kinderen 
had. De wet bepaalde dat zo. Na de 
zomer krijgt u meer inspraak. U mag dan 
altijd vrij beschikken over de helft van uw 
nalatenschap.

• De tarieven van de erfbelasting zakken. 
Als u in Vlaanderen woont en wilt nalaten 
aan broers en zussen, krijgen zij voortaan 
een groter stuk van uw nalatenschap. 
Ook als u aan anderen schenkt, moeten 
zij minder belastingen betalen. De 
tarieven voor partners, (klein)kinderen en 
(groot)ouders veranderen niet. 

• Ouders zijn geen beschermde 
(‘reservataire’) erfgenaam meer. 
Vroeger konden ouders altijd aanspraak 
maken op hun erfdeel. Dat is na de 
hervorming niet meer het geval, tenzij uw 
ouders hulpbehoevend zijn.

Extra zekerheid voor uw 
schenkingen bij leven
In de marge van de wetshervorming is 
er nog meer goed nieuws. Binnenkort 
moeten enkel afstammelingen (kinderen 
en kleinkinderen) de schenkingen 
die ze ontvingen nog inbrengen in de 
nalatenschap. Andere erfgenamen, zoals 
de vzw Licht en Liefde, zijn daartoe niet 
gebonden. 

Eenvoudig uitgelegd: de schenking die u 
vandaag doet, komt definitief ten goede 
aan blinde en slechtziende mensen.

Geef licht en liefde door, 
over de grenzen van het 
leven heen!
Joke Daelemans werkt voor het netwerk 
Licht en Liefde. Zij geeft advies aan 
mensen die de organisatie willen steunen 
of in hun testament willen opnemen. 
Recent maakte Joke zelf haar testament 
op. Ze getuigt:

“Toen hun vader plots stierf, waren mijn 
dochters van de hand Gods geslagen. 
Wij allemaal. Langzaamaan hebben ze 
zich hersteld van het grootste verdriet. 
Maar zo’n schokkende gebeurtenis 
blijft zeer ingrijpend; het verandert een 
mens. Mij deed het vooral beseffen hoe 
eindig en fragiel het leven is. Alles kan 
in één seconde veranderen. Hoewel ik 
nog relatief jong ben, wou ik daarom ook 
een testament opstellen. Voor mij is het 
eerst en vooral een geruststelling dat ik 
alles in detail heb kunnen regelen voor de 
kinderen. Mocht er iets met mij gebeuren, 
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Vul deze kaart in en stuur ze naar: LICHT EN LIEFDE, Joke Daelemans, 
Oudenburgweg 40, 8490 Varsenare

ANTWOORDKAART
 JA, ik wil graag meer info over NALATEN OF SCHENKEN AAN LICHT EN LIEFDE.

 (Indien gewenst) Stuur mij info in aangepaste leesvorm: 

   GROTELETTER DAISY-AUDIO   BRAILLE

 JA, contacteer mij voor een persoonlijk gesprek.

Naam: 

Straat:  Nummer:  Bus: 

Postcode: Gemeente:  

Telefoon:  

E-mail:  

q

dan weet ik nu wie de erfenis afhandelt 
en wie voor hen zal zorgen. Mijn man 
en kinderen blijven vanzelfsprekend de 
belangrijkste erfgenamen, maar ik laat ook 
wat geld na voor een goed doel.

Een testament opmaken, 
vreemd? Mij gaf het 
een gevoel van rust en 
vrede. Alles is geregeld, 
volgens mijn wensen.”
Wilt u graag meer informatie over 
schenkingen/testamenten? Joke 
Daelemans adviseert u gratis en in alle 
discretie. Dat kan ook bij u thuis, eventueel 
in het gezelschap van een onafhankelijk 
jurist van Testament.be, waar Licht en 
Liefde bij aangesloten is. 

Bel of mail Joke: 0489 86 43 87,  
joke.daelemans@lichtenliefde.be
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KNIPOOG is het tijdschrift van Blindenzorg Licht en Liefde vzw en haar partners 
VeBeS, Licht en Liefde Heem, Sint-Rafaël en KMBS. Dit nummer werd samengesteld 
door medewerkers van Licht en Liefde. Het verschijnt in gewone druk (met veel aandacht 
voor een goede leesbaarheid), braille, gesproken en digitale vorm. De audio-cd wordt 
gesponsord door Sensotec. 

 
Eindredactie: Jan Dewitte 
 
Foto’s: Joke Daelemans, Jeroen Baldewijns en 
anderen 
 
Lay-out: www.toech.be 
 
Redactieadres: Oudenburgweg 40, 8490 Varsenare  
(docu@lichtenliefde.be) 
 
Verantwoordelijke uitgever: Jan de Smedt, 
Oudenburgweg 40, 8490 Varsenare

Gelieve bij overname van teksten de bron te 
vermelden.

 
Met steun van:

LICHT EN LIEFDE 

Joke Daelemans 
Oudenburgweg 40 
8490 Varsenare
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WELKOM BIJ LICHT EN LIEFDE
Blindenzorg Licht en Liefde vzw helpt 
slechtziende en blinde mensen om een 
kwaliteitsvol leven uit te bouwen. We ijveren 
ook voor een inclusieve samenleving, 
waar iedereen automatisch meetelt en kan 
meedoen.

Dit is onze maatschappelijke zetel:
Oudenburgweg 40, 8490 VARSENARE 
tel. 050 40 60 50 – info@lichtenliefde.be

rek. (giften): BE93 7370 3703 7067  
(fiscaal attest vanaf 40 euro op jaarbasis)

 
Met alle hulpvragen kunt u terecht in 
een 'vlaamsoogpunt' in uw regio  
(= een inloop- en expertisecentrum waar veel 
organisaties samen te contacteren zijn en 
waar ook Licht en Liefde gevestigd is)

• Durletstraat 43, 2018 ANTWERPEN,  
03 237 59 51, antwerpen@vlaamsoogpunt.be

• Kunstlaan 24 bus 21, 1000 BRUSSEL,  
02 230 90 66, brussel@vlaamsoogpunt.be

• Kortrijksesteenweg 304, 9000 GENT,  
09 225 95 29, gent@vlaamsoogpunt.be

• Kuringersteenweg 27, 3500 HASSELT,  
011 25 15 56, hasselt@vlaamsoogpunt.be

• Lange Munteplein 1, 8500 KORTRIJK,  
056 21 85 94, kortrijk@vlaamsoogpunt.be

• E. Solvaystraat 77, 3010 LEUVEN,  
016 26 05 90, leuven@vlaamsoogpunt.be

• Meerveldstraat 5, 3900 OVERPELT,  
011 14 02 21, vandevyver.hans@lichtenliefde.be

• Oudenburgweg 40, 8490 VARSENARE,  
050 34 30 69, brugge@vlaamsoogpunt.be

U kunt ook aankloppen bij specifieke 
expertisecentra:
• hulpmiddelen voor het dagelijks leven:  

050 40 60 52 (ma-do),  
hulpmiddelen@vlaamsoogpunt.be

• technologische hulpmiddelen: 
blinddmobiel@lichtenliefde.be,  
www.blinddmobiel.be

• toegankelijkheid en mobiliteit: 
verkeerengebouw@lichtenliefde.be 

• toegankelijk internet (AnySurfer):   
02 210 61 49, info@anysurfer.be,  
www.anysurfer.be 

• teksten in aangepaste leesvorm 
(AnyReader): 050 40 60 54,  
willems.patrick@lichtenliefde.be

• documentatie: 050 40 60 53,  
docu@lichtenliefde.be

• inleefactiviteiten (XiNiX): 050 40 60 15, 
xinix@lichtenliefde.be

En dit zijn de andere vzw’s uit ons 
netwerk:
• VeBeS (ledenvereniging): Oudenburgweg 40, 

8490 VARSENARE, 02 212 11 10,  
info@vebes.be, www.vebes.be

• Licht en Liefde Heem (ondersteuning, 
accommodatie, aangepaste bezigheden): 
Oudenburgweg 45, 8490 VARSENARE,  
050 40 50 40,  
info@huis45.be, www.huis45.be

• Sint-Rafaël, Vlaams Leeroogpunt 
(herscholing, kennis- en 
competentieverwerving voor volwassenen): 
Maagdestraat 14, 9000 GENT, 09 292 40 89, 
info@sintrafael.be, www.sintrafael.be

• KMBS (dienstverlening en project-
ondersteuning): Durletstraat 43,  
2018 ANTWERPEN, 03 248 54 78,  
info@kmbsvzw.be



Blindenzorg Licht en Liefde en partners: VeBeS — Licht en Liefde Heem — Sint-Rafaël — KMBS

‘LICHT EN LIEFDE’:  
onze naam dateert al van 1923.  

Hoe krachtig hij is, bewijst deze tekening van Elise (8), 
een leerling van vrije basisschool De Wassenaard  

in Varsenare.

Aan wie dit tijdschrift beluistert of 
in braille leest, geven we graag wat 
audiodescriptie. Met potlood en viltstiften 
tekende Elise een klein lachend meisje 
onder een dikke zwarte wolk. Op de jurk 
van het meisje staat een gele zon en ze 
houdt het touw vast van een roze ballon, 
in de vorm van een hart. De ballon is 
groter dan de wolk en trekt veel meer 
aandacht!  

Als uw zicht achteruitgaat of verdwijnt, is 
dat een harde dobber. Weet dat Licht en 
Liefde dan voor u klaarstaat. We luisteren 
naar uw verhaal, uw bekommernissen, uw 
wensen. Samen zoeken we oplossingen. 
Wij zijn er helemaal voor u, met het 
verhelderende licht van onze expertise en 
de warme liefde van onze betrokkenheid.

Helpt u mee als donateur of vrijwilliger? 
Dan bent u als het meisje op de tekening. 
Ook voor u willen we er zijn, met raad en 
daad. We zorgen ervoor dat alles wat u 
geeft en doet, op de allerbeste manier ten 
goede komt aan wie het nodig heeft.

Veel dank voor uw steun! Samen 
verdrijven we de wolken en bouwen 
we aan een mooie, inclusieve, 
hartverwarmende samenleving.

Jan de Smedt,  
netwerkdirecteur Licht en Liefde  
(desmedt.jan@lichtenliefde.be)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van elke 10 euro 
die Licht en Liefde 
besteedt, komt 8 euro 
van giften.

Schenk blinde en slechtziende 
mensen hoop:

schrijf over op rek. 
BE93 7370 3703 7067. Vanaf 40 
euro per jaar krijgt u automatisch 
een fiscaal attest.
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