
Edito
Een 2013 vol verwezenlijkingen 

In dit eerste nummer van 2014 zou ik, beste lezersvrien-
den, graag een overzicht scheppen van wat de vzw het 
afgelopen jaar dankzij uw gulle gebaren hee   kunnen ver-
wezenlijken.

Naast het normale beheer van de diverse afdelingen wer-
den er ook verschillende werken aangevat.

Die werken betreff en in de eerste plaats de woondienst 
voor volwassenen. De gebouwen moeten absoluut wor-
den afgestemd op de noden van de bewoners, die kampen 
met een visuele handicap en bijkomende ziekten. Bin-
nenkort zullen we ook met andere werken beginnen. Op 
middellange termijn denken we daarbij aan het centrum 
voor func  onele revalida  e, en op langere termijn aan 
de aangepaste werkplaats en het opleidingscentrum voor 
blindengeleidehonden van Koksijde.

Maar de belangrijkste gebeurtenis van 2013 was volgens mij toch nog het rusthuis voor 
bejaarden, Résidence Comtesse Madeleine d’Oultremont. Het vervoegde de kring van 
de Fonda  on Comtesse Madeleine d’Oultremont om te voldoen aan de eisen van de 
fi scus. 

Al deze diensten worden verzekerd door bijna 150 VTE’s die ofwel in de vzw in Ghlin of 
Koksijde, ofwel in de S  ch  ng werken. Bij die bedienden en arbeiders komen nog eens 
de artsen, waaronder twee oogartsen, maar ook begeleiders en andere vrijwilligers. 
Samen sluiten ze aan op een strategie, namelijk het inlossen van onze sociale doelstelling.

Die strategie hee   natuurlijk enkel kans op slagen met uw gulle steun, maar al  jd zon-
der te verzaken aan bepaalde waarden die de vzw hoog in het vaandel draagt.

Die waarden zijn niet-confessioneel want ona  ankelijk van godsdienst en gevrijwaard 
van elk proseli  sme, van elke tegendeel. Ze zijn gestoeld op toleran  e, respect voor de 
menselijke waardigheid, belangeloosheid en altruïsme. Ze vormen de basis van onze 
ethiek, namelijk een toegepaste ethiek omdat ze betrekking hee   op een analyse van 
precieze situa  es. Daarom ligt de klemtoon op de prak  sche oplossingen die visueel 
gehandicapten nodig hebben.

Hartelijk dank voor uw trouw. Tot heel gauw!

Joseph GILLAIN
Voorzi  er
Eerste Erevoorzi  er van het 
Arbeidshof te Bergen

DE VZW IN HET KORT
De vzw ‘Federaal Werk De Vrienden der 
Blinden en Slechtzienden’ ontwikkeld een 
geïntegreerd aanbod therapeu  sche en 
begeleidingsdiensten dat uniek is in 
België. Elk kind en elke volwassene met 
een acuut gezichtsprobleem of blindheid 
vindt er een antwoord op zijn specifi eke 
behoe  en. 
Ons aanbod krijgt vaste vorm dankzij de 
complementariteit van de verschillende 
afdelingen: sociale dienst, begeleidings-
dienst, sport en vrije  jd, revalida  e cen-
trum, opleidingscentra voor blindenge-
leidehonden (Bergen, Koksijde), onder neming 
voor aangepast werk en centrum voor 
aangepaste transcrip  e. Het wordt aange-
vuld met een woondienst voor volwassenen. 
We bieden ook een gevarieerd programma 
fi lms met audiodescrip  e – in het Neder-
lands en Frans – en organiseren aangepaste 
museumbezoeken, natuurwandelingen en 
bezoeken aan belangrijke plaatsen. 
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STEUN 
ONZE 
WERKING

Steun het geïntegreerde dienstenaan-
bod voor blinden en slechtzienden met 
een gi   op:

IBAN : BE49 0017 0000 0071 
(BIC : GEBABEBB)

Of via 

www.vriendenderblinden.org

Als u gedurende één jaar € 40 of meer 
schenkt, ontvangt u een fi scaal a  est. 

Scannen om online een gi   te doen 
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Darko,
de beste Bob van Brugge !
Het leven is niet al  jd rozengeur en 
maneschijn 

In Brugge maken we kennis met Gino Vandenberghe en zijn 
hond Darko. Gino is 57 en lijdt aan de ziekte van Leber, een 
erfelijke aandoening van de oogzenuw waardoor men weinig 
tot geen contrast of kleur kan zien. Gino werd geboren in Roes-
brugge bij Poperinge. Op jonge lee  ijd verloor hij al zijn vader. 
Zijn zoon Olivier is op 24-jarige lee  ijd omgekomen in een au-
to-ongeluk en twee jaar later is ook Gino’s zus op jonge lee  ijd 
overleden. Toen Gino 12 was en zijn zicht erg slecht werd, is 
zijn moeder met haar gezin naar Brugge verhuisd zodat Gino 
en zijn broer, die ook slechtziende is, op Spermalie naar school 
konden gaan. 

Darko is de tweede blindengeleidehond 
van Gino. Hij volgt Nelson op, die nu in 
een pleeggezin van zijn oude dag geniet, 
na 13 jaar trouwe dienst. Darko is een 
speelse reu van drie jaar oud ; zijn moeder 
was een labrador, zelfstandig en sociaal 
maar temperamentvol en zijn vader was 
een typische Duitse Brak, binnenshuis 
zachtaardig en gehoorzaam maar 
buitenshuis met een sterk jach  ns  nct. 
Deze kruising maakt van Darko een 
levendige hond, die in het begin vaak 
agressief reageerde tegenover andere 
honden en snel bla  e tegen vreemden. 
Gino hee   een maand of  en nodig gehad 
om hem te corrigeren en hem te doen 

luisteren, met de hulp ter plaatse van de 
begeleiders uit Koksijde. Nu is Darko heel 
gehoorzaam, trouw en braaf en doet hij 
zijn werk met trots en met een grote zin 
voor verantwoordelijkheid.

Een druk sociaal leven
Gino werkt al 40 jaar lang in een bes-
chu  e werkplaats in Brugge, eerst als 
stoelenvlechter, nu als metaalbewerker. 
Darko gaat iedere dag met hem mee. 
« Mijn hond kijkt voor mij », vertelt Gino. 
« Vooral bij schemerlicht ‘s morgens of ‘s 
avonds, maar ook bij felle zon of juist bij 
regenweer, is het alsof ik door een dikke 
mist loop en voel ik mij onzeker op straat. 
Met Darko – en ook met Nelson vroeger 
– voel ik mij veel veiliger ». Terwijl Gino 
werkt, brengt Darko de  jd door in een 
kennel, maar  jdens de pauzes strekken 
ze al  jd even de benen. Ook in zijn vrije 
 jd trekt Gino er vaak op uit met Darko. 

Zo gaan ze samen boodschappen doen, 

nemen ze de trein om op bezoek te gaan 
bij familie, trekken ze met vrienden naar 
een voetbalwedstrijd of gaan ze met colle-
ga’s van het werk een glas drinken op café. 
« Ik kan me geen betere Bob indenken dan 
mijn hond », lacht Gino, « hij brengt me 
al  jd veilig thuis ! ». Af en toe maken Gino 
en een kameraad van de beschu  e werk-
plaats een langere fi etstocht met de tan-
dem waarbij ze onderweg overnachten in 
een B&B. Dan mag Darko een paar dagen 
gaan uitrusten bij een vriend.

Ondanks vele tegenslagen, is Gino vol le-
venslust en humor. « Mijn honden hebben 
mijn leven een posi  eve wending gege-
ven », zegt hij, terwijl zijn trouwe maat 
zich aan zijn voeten nestelt. « Ze hebben 
me uit mijn isolement gehaald en zorgen 
ervoor dat ik sociale contacten kan hou-
den. In mijn buurt kent iedereen ons en als 
we samen over straat wandelen, spreken 
de mensen mij al  jd aan : hé Gino, alles 
ok ? Dan lacht het leven me weer toe ».

PORTRET 
N : Darko 
K : vriendelijk, waakzaam, rus  g, soms speels 
H  : een hondensnoepje tussendoor 
H   :  ka  en en na   gheid (regen)
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Alle dopjes helpen!
Een blindengeleidehond kost 25.000 euro. Dat is een heel bedrag. 
Dankzij de fi nanciële steun van onze weldoeners slagen we er in om de 
opleidingskosten te dekken. Minder bekend is dat je ons ook kan helpen 
door dopjes van dranken te verzamelen. 

Het idee is overgewaaid uit Frankrijk op ini  a  ef van de humorist 
Jean-Marie Bigard. Dat was in 2001. De ac  e hee  e aanvankelijk ‘Un 
bouchon, un sourire’. Vandaag is de ac  e bekend onder de naam ‘Les 
bouchons d’amour’. Zij verzamelen dopjes voor de fi nanciering van 
hulpmiddelen voor personen met een handicap. Maar er worden ook 
dopjes verzameld ten voordele van specifi eke humanitaire ac  es.

Hoeveel dopjes heb je nodig om een 
geleidehond te bekos  gen? 
Na een kleine berekening is het antwoord: meer dan 80.000kg! 
Dat is een enorme hoeveelheid. Maar het lukt. In het Nederlands 
hebben we daarvoor een mooi spreekwoord: ‘Vele kleintjes maken 
een...’  Dat vergt uiteraard een reuze inspanning. Maar dankzij de 
volharding van velen lukt het. Vandaag worden dopjes verzameld 
door verenigingen, scholen, verzorgingstehuizen,poli  e kantoren, 
e.d. Maar ook gewone mensen doen er enthousiast aan mee.

Welke dopjes worden verzameld? 
Wat zijn goede dopjes en foute dopjes? Kort samengevat: alle 
dopjes van dranken die door kinderen kunnen gedronken worden 
zijn goed. Het gaat hoofdzakelijk om water, melk en frisdranken. 
Andere dopjes hoef je niet bij te houden.

Waar kan ik met mijn dopjes terecht? 
Het is een veelgestelde vraag. Een lijst met inzamelpunten vind je 
op deze pagina. De lijst wordt regelma  g bijgewerkt. Je vindt ze 
ook op onze website www.vriendenderblinden.be Er zijn echter 
inzamelpunten te weinig. We hebben dringend nood aan meer 
mensen die als inzamelpunt willen optreden. We hebben ook 
nood aan mensen die af en toe de dopjes willen ophalen om ze 
te vervoeren. Indien je je graag wil inze  en voor de dopjesac  e 
in jouw buurt, in jouw school of in jouw vereniging, kan je ons 
contacteren via e-mail info@vriendenderblinden.be of via tele-
foon 058/ 53.33.00 

Lijst 
inzamelpunten 
Inzamelpunt Diksmuide: Marleen Meirlevede en Rudy 

Haest, Wijnendalestraat 78, 8600 Beerst (Diksmuide) – 
Tel 0497/ 50 34 08

Inzamelpunt Hoogstraten: Guy Ansoms en Sigrid Aerts, 
Leemstraat 30 F, 2320 Hoogstraten – GSM 0498/ 51 88 53

Inzamelpunt Turnhout: Daniella Geerts, Acacialaan 21, 
2300 Tunrhout

Inzamelpunt Lint: Chris Eulaers en Bea Nissen, Sta  es-
traat 46, 2547 Lint – GSM 0486/ 74 49 88

Inzamelpunt Brasschaat: Poli  ecommissariaat Lokale 
Poli  e Brasschaat, Hemelakkers 40, 2930 Brasschaat – 
Tel 03/ 650 35 00 (Dopjes kunnen al  jd aan het onthaal 
worden afgegeven. U hoe   niet op voorhand te telefo-
neren.)

Inzamelpunt Opleidingscentrum Vrienden der Blinden, 
8670 Koksijde – Tel 058/ 53 33 00 (Gelieve de dopjes te 
deponeren aan de toegang langs de Ganzestraat. Niet 
aan de toegang langs de H. Noterdaemestraat)



Epidemiologische gegevens
Dankzij de epidemiologische gegevens van de Wereldgezondheids-
organisa  e (WGO) kan het percentage personen met een visuele 
handicap in Europa op 9,6% worden gebracht.

In België bestaan er geen sta  s  eken over blindheid of slechtziend-
heid. Dat gebrek aan gegevens is een probleem omdat het een 
hindernis vormt voor de planning, de opvolging en de evalua  e 
van tussenkomsten in het domein. Het belemmert trouwens de 
analyse van de evolu  e van visuele aandoeningen, net als de ont-
wikkeling van gepaste tussenkomsten voor de volksgezondheid. 

Toch kunnen we ons wagen aan een scha   ng op basis van een 
extrapola  e van beschikbare Franse gegevens, want de kenmer-
ken van deze bevolking zijn rela  ef vergelijkbaar met die van de 
Belgische bevolking. 

Franse epidemiologische gegevens
In Frankrijk kampt 5,8% van de totale bevolking met een visuele 
handicap.  

Aandoening Aantal personen Verhouding
Blindheid 62.000 0,10 %
Erns  ge slechtziendheid 145.000 0,24 %
Ma  ge slechtziendheid 932.000 1,55 %

Extrapola  e naar België

Aandoening Aantal personen Verhouding Belgische bevolking (11.082.744) Henegouwse bevolking1 (1.326.962)
Blindheid 62.000 0,10 % 11.304,3989 1.353,50124

Erns  ge slechtziendheid 145.000 0,24 % 26.931,0679 3.224,51766

Ma  ge slechtziendheid 932.000 1,55 % 172.115,014 20.607,7199

De situa  e van iemand die met het ouder worden zijn gezichtsver-
mogen verliest, is heel verschillend van die van iemand die al  jd al 
met een visuele handicap hee   geleefd. De vermindering van het 
gezichtsvermogen in de derde lee  ijd brengt in grote lijnen drie 
soorten specifi eke problemen mee:

1. Het is veel moeilijker om uw gewoonten aan te passen om nor-
maal te kunnen blijven leven. Hoe ouder we worden, hoe meer 
we vasthouden aan onze gewoonten en hoe moeilijker het is om 
die te vervangen door andere. En toch zijn die door de visuele 
handicap een noodzaak geworden.  

2. Het gebruik van compensa  estrategieën om vertrouwde ac  vi-
teiten te kunnen blijven uitvoeren, is veel minder ingrijpend. Tot 

het gezichtsprobleem opduikt, kan een zeker aantal ac  viteiten 
nog regelma  g en met gemak worden uitgevoerd. Maar bijna 
onmerkbaar worden andere, pijnlijker geworden ac  viteiten 
vaak opgegeven. De strategieën die via de zintuiglijke compen-
sa  e kunnen worden ontwikkeld, zijn nochtans noodzakelijk voor 
het gevoel van eigenwaarde, om uzelf gerust te stellen dat u nog 
al  jd “kunt”. Ze zijn bovendien effi  ciënter als ze steunen op een 
context, op handelingen en mo  va  es die niet zijn veranderd. 

3. Met het ouder worden zal de persoon tot slot meer moeite 
hebben om het behouden gezichtsvermogen optimaal te benut-
ten, om het te gebruiken om te lezen, te bewegen enz., zonder 
zich nog meer verloren te voelen. Alledaagse handelingen gaan 
gepaard met meer angst, en het ritme vertraagt.

4

Ouderdom 
en gezichtsverlies
Door Stéphanie DEMARTIN, directrice van het revalida  ecentrum en 
Chantal LECOLIER, directrice strategie en ontwikkeling

De verdeling van visuele handicaps is tegenwoordig, en dan vooral in onze 
ontwikkelde landen, sterk beïnvloed door de lee  ijd. Van de personen 
met erns  ge gezichtsproblemen is 65% immers ouder dan 50 jaar. Maar 
20% van onze bevolking behoort tot die lee  ijdsgroep... Als we naar per-
sonen van 85 tot 89 jaar gaan kijken, dan zien we dat bijna 20% van hen 

aan een erns  ge visuele handicap lijdt. Vanaf 90 jaar is dat zelfs 38%. Over het algemeen kunnen we stellen dat de 
hel   van de personen met een visuele handicap ouder is dan 60 jaar.
En in de toekomst? Door de langere levensverwach  ng, de demografi sche groei en de toename van niet-overdraag-
bare chronische ziekten (zoals diabetes), zullen chronische oogaandoeningen door hoge lee  ijd de komende jaren 
geleidelijk toenemen. 

1 De cijfers met betrekking tot de Henegouwse bevolking omva  en die met betrekking tot de arrondissementen Aat, Charleroi, Bergen, Moeskroen, Zinnik, Thuin en Doornik. 
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Interven  eassen
Na de eerste stappen, waarin de diagnose wordt gesteld, en vervolgens de beoordeling van de graad van de handicap 
die de aandoening meebrengt, zi  en personen met een visuele handicap met het probleem van de prognose, met 
inbegrip van de analyse van de middelen en aanpassingen. 

Een vermindering of al dan niet volledig verlies van visuele mogelijkheden hee   veel materiële en sociale gevolgen 
voor het dagelijkse leven. Hoe slaagt u erin om u, ondanks de visuele handicap, zowel binnen als buiten te verplaat-
sen? Om een sociale rol en status te behouden die overeen stemmen met uw ambi  es, uw zel  eeld? Hoe gaat u om 
met de concrete noden van het alledaagse leven? Welke integra  e moet u beogen? Welke integra  e verkrijgt u? Op 
welke erkenning en sociale inslui  ng kunt u nog hopen?

Hogerop
Pleidooiac  es

Op wereldschaal kan 80% van alle visuele 
handicaps worden voorkomen of genezen. 
We weten enerzijds dat een groot deel van 
de voornaamste oorzaken van blindheid 
met veroudering te maken hee  , en an-
derzijds dat veel situa  es van blindheid 
hadden kunnen worden vermeden met 
vroeg  jdige behandelingen of de juiste 
correc  e van cataract en glaucoom. Het is 
dus heel belangrijk om de ini  a  even voor 
de bescherming van de ooggezondheid te 
versterken, net als de partnerschappen en 
de coördina  e tussen de personen die een 
rol spelen in de preven  e van te voorko-
men blindheid. 

Preven  e

De sensibilisering voor preven  emoge-
lijkheden zou veel ruimer moeten worden 
ondersteund. Het s  muleren van opspo-
ringsonderzoeken en het aanleren van 
aangepast gedrag zijn manieren om de 
onvermijdelijke gevolgen van de veroude-
ring te verminderen.

Meer ac  es hogerop, versterkt door een 
betere verspreiding van informa  e, zouden 
het dan ook mogelijk maken om bepaalde 
obstakels in een beter gebruik van de be-
staande diensten op te heff en. Eenmaal 

gekend zou het aanbod toegankelijke tech-
nologieën – die het mogelijk maken om 
betere oogzorgen aan te bieden – er meer 
pa  ënten toe aanze  en zich in een vroe-
ger stadium te laten behandelen.

De diagnose
Rond de diagnose is specifi eke informa  e 
van oogspecialisten en specialisten op het 
vlak van slechtziendheid onontbeerlijk, net 
als psychologische begeleiding trouwens. 
De doorverwijzing naar geschikte diensten 
is een cruciale stap in de ondersteuning van 
verouderende personen die autonomie 
verliezen in heel uiteenlopende domeinen 
(geen auto meer kunnen rijden, angst voor 
verplaatsingen in een onbekende omge-
ving, concentra  e- en geheugenproble-
men enz.).

Behandeling
Door de demografi sche en epidemio-
logische verschuiving zal de last van de 
invaliderende oogziekten, met alle noden 
en de vraag naar oogdiensten die daaruit 
voortvloeien, in absolute waarde toene-
men. Voor de overheid en voor zorgverle-
ners zal het een uitdaging worden om die 
vraag te kunnen inlossen.

Communica  e rond bestaande diensten, 
in de buurt, is een essen  ële voorwaarde 
voor het succes van de behandelingsvoors-
tellen.

De ongelijkheid van de diensten is een van 
de problemen die absoluut moeten wor-
den opgelost. We weten dat het gewicht 
van de visuele handicap zich het wreedst 
laat voelen onder de minderbedeelde be-
volking. Doorgaans leiden vooral vrouwen 
en ouderen het meest onzekere bestaan. 
De toegang tot oogzorgen zal vooral wor-
den gewaarborgd dankzij de uitwerking en 
verbreiding van geschikte technologieën 
met een goede prijs-effi  ciën  everhouding 
die deze zorgen dus betaalbaar kunnen 
maken. Er zullen meer inspanningen moe-
ten worden geleverd om nieuwe, betaal-
bare preven  e- en behandelingsmoge-
lijkheden te beoordelen. 

Om een van de grootste problemen – na-
melijk het wegwerken van te voorkomen 
blindheid – op te lossen, zal moeten wor-
den geïnvesteerd in opgeleid en gespecia-
liseerd personeel dat het probleem van de 
visuele handicap door veroudering in zijn 
geheel kan aanpakken en daarbij rekening 
houdt met de levenskwaliteit van de per-
soon. 

Visuele aandoeningen bij oude personen
De voornaamste oorzaken van blindheid en een visuele handicap 
door hoge lee  ijd zijn cataract, glaucoom, diabe  sche re  nopathie 
en ouderdomsmaculadegenera  e (OMD).

Op wereldschaal is OMD de op twee na grootste oorzaak van 
blindheid (8,7% van de oogaandoeningen). Het is de grootste oorzaak 
van visuele handicaps in de geïndustrialiseerde landen. In België tre   

OMD meer dan 30.000 personen. Elk jaar worden er 5.000 nieuwe 
gevallen ontdekt.

Door de toename van diabetes onder de bevolking besloot de WGO 
om deze aandoening, die vooral met veroudering hee   te maken, 
toe te voegen aan de lijst met prioritaire ziekten.

chnologie
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Voor het tweede jaar op rij werpen vrijwilligers 
zich op als gidsen voor blinde en slechtziende be-
zoekers die willen deelnemen aan Museum Night 
Fever. 

De gidsen werden gesensibiliseerd voor slechtzien-
dheid dankzij de opleiding Passeurs de sens©, geor-
ganiseerd door De Vrienden der Blinden en Slecht-
zienden, CAP Patrimoine pour Tous en Intro vzw, in 
samenwerking met de Brusselse Museum raad. In 
plaats van een echte rondleiding gaat het eerder 
om een gepersonaliseerde audiodescrip  e.

De 20 km 
van Brussel, 
wij waren erbij!  
We namen met meer dan 100 lopers 
deel aan de 35e edi  e van de 20 km 
van Brussel. 

Voor de tweede keer kwamen zien-
de en blinde joggers samen om de 
kleuren van de vereniging te tonen. 

In 2013 liepen we in het team van 
de federale ambtenaars. 

Op ini  a  ef van de Staatsecretaris voor Personen 
met een Handicap werd, met de steun van Ethias, de 
gids ‘natuurwandeling Ethias’ in het leven geroepen.

De gids werd opgesteld door De Vrienden der Blin-
den en Slechtzienden en de Associa  on Na  onale 
pour le Logement des Handicapés (ANLH). Het is 
een heuse schat aan prak  sche  ps, bestemd voor 
touroperatoren die de toeris  sche wandelingen 
van ons land zo kunnen afstemmen op personen 
met een handicap. Hij wordt verstuurd naar alle 
bureaus en diensten voor toerisme van het land, 
en naar alle touroperatoren die dit wensen. Hij 
is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en 
het Duits.

De eerste natuurwandeling die volledig toegankelijk is voor personen met een beperk-
te mobiliteit (PBM) en voor blinden en slechtzienden is die van Lac des Doyards in 
Vielsam. Een leuk idee voor een zomeruitstap, met de mogelijkheid om te overnach-
ten om er meteen een weekend van te maken!

Meer info op h  p://baladesethias.be/
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Meer info op h  p://baladesethias.be/

Uitbreiding culturele ac  viteiten in Vlaanderen 

Beste Vrienden,

Graag stellen wij aan u ons nieuw initiatief voor. In navolging van onze Waalse collega’s zouden we 

graag meer culturele activiteiten voor blin
den, slechtzienden en hun familieleden orga

niseren. We 

zouden willen starten met filmvertoningen met audio
descriptie naar analogie met het Gents filmfestival. 

Hiervoor zijn we op zoek naar zalen die gratis ter beschik
king gesteld kunnen worden in de provincies 

Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Bij voorkeur zijn deze zalen dichtbij een bus
halte of 

treinstation gelegen. Dit om een goede bereikbaarheid voor onze le
den te kunnen garanderen. 

Het is niet noodzakelijk dat deze zalen een p
rofessionele filmuitrusting hebben, gezien d

e films steeds 

op dvd en USB-stick beschikbaar zijn. 

Mocht u vragen of ideeën hebben, laat het o
ns zeker weten! Ideeën voor andere activiteiten zijn o

ok 

steeds welkom.
SOCIALE DIENST
Anneleen Cleuren: 011/76.40.45 • Elke Swinnen: 011/82.28.87 • info@vriendenderblinden.org

Cultuur, vrije tijd 



Naar Lourdes met de fi ets 
voor Vrienden der Blinden
Op een dag beslissen enkele enthousiastelingen om naar Lourdes te fi etsen 
ten voordele van Vrienden der Blinden.  Een wild idee dat nu werkelijk wordt.

Hoe het begon
Het begon allemaal met het winnen van het Lourdeslotje. Op een zondagnamiddag kregen we een berichtje dat we het 
Lourdeslotje gewonnen hadden. Op zich een aangename verrassing. In mijn jonge jaren was ik er geweest met het leger en 
zou ooit wel eens teruggaan. Nu komt natuurlijk alles in een stroomversnelling. Het eerste wat bij mij opkwam was om dit 
te doen met de fiets. Als wielertoerist is dit één van de zovele mooie uitdagingen.  Dat was een gedacht tot…

Na een feestje
Enkele weken later worden we uitgenodigd op een verjaardagsfeestje. 
Op de uitnodiging stond dat een geschenk niet nodig is maar dat je een 
storting kon doen voor een goed doel. Wat bij mij opkwam was ‘Dit is 
het!’ We gaan met enkelen er naartoe fietsen voor een goed doel. Ik 
heb een bedrijf en dan word je dikwijls gecontacteerd (tot vervelens 
toe) om het één en ander te kopen voor een goed doel. De laatste twee 
jaar deed ik daar niet meer aan mee omdat je nooit echt weet waar de 
opbrengst naar toe gaat. Ik speelde al enig tijd met de gedachte om 
eens rechtstreeks iets te doen voor één of andere organisatie.

We vertrekken op 21 juli 2014
Vandaag staan we een hele stap verder met ons plan. We rijden met 8 
wielertoeristen, 2 begeleiders en 2 kinderen naar Lourdes. We vertrek-
ken op 21 juli 2014 om een week later aan te komen. Het is de bedoe-
ling om eind augustus de opbrengst aan Vrienden der Blinden te ove-
rhandigen.

Geert Houthoofdt

Een puppy 
nemen
Hebt u een tuin? 
Kunt u de beschadigingen en onvermijdelijke nadelen die 
het dier met zich meebrengt aan? 
Kunt u de fi nanciële kosten (voeding, dierenartskosten...) 
dragen? 
Hebt u  jd voor het dier? Bese   u wat u er elke dag weer 
voor moet doen (wandelen, borstelen, eten geven...)?

Als u op al deze vragen “neen” antwoordt, dan begint u 
het best niet aan een huisdier. Het dreigt immers ongelukkig te worden. Door 
verplich  ngen en beperkingen die te zwaar gaan doorwegen, moeten baasjes 
dan vaak afstand doen van het dier.

Dr José De Bosscher, 
dierenarts van de  
opleidingscentrum 
voor geleidehonden

Welkom,  
blindengeleidehonden!

Volgens de wet (*) 
hebben personen met 
een blindengeleide-
hond – op heel speci-
fi eke gevallen na – toe-
gang tot alle openbare 
plaatsen in België.

Vertel het voort!

*Decreet van 20 maart 2009 (Vlaams Gewest), 
decreet van 23 november 2006 (Waals Gewest), 
ordonnan  e van 18 december 2008 (Brussel).

 en verenigingsleven



Focus duo-legs 
De techniek van het duo-legaat kan fi scaal 
bijzonder interessant zijn als je als erfl ater 
iets wil nalaten aan iemand die hoge suc-
cessierechten moet betalen.

Bij een duolegaat laat de erfl ater een deel 
van zijn bezi   ngen na aan een goed doel en 
een ander deel aan zijn erfgenamen.

Het wetboek van Successierechten bepaalt 
dat men een persoon als erfgenaam kan 
aanstellen, zonder dat deze successierech-
ten dient te betalen, op voorwaarde dat 
een ander persoon of vereniging de succes-
sierechten voor zijn rekening neemt.

Hoe werkt de techniek van het 
duo-legaat?
Erfenisrechten zijn progressief opgebouwd: 
hoe groter het nagelaten vermogen, hoe 
hoger het tarief. Daarnaast speelt ook de 
verwantschap tussen de overledene en de 
erfgenaam een rol. Directe erfgenamen, 
zoals echtgenoten of kinderen, betalen 
minder erfenisrechten dan bijvoorbeeld 
broers en zussen. Verre familie of erfgena-
men die geen familieband hebben met de 
overledene betalen het meest. Een neef of 
nichtje, een vriend of vriendinn moet dus 
een fl ink deel van de erfenis afstaan aan de 
belas  ngen. Tenzij je een deel van je ver-
mogen overmaakt aan een goed doel en 
die verplicht wordt om de successierechten 
van jouw nichtje of vriendin te betalen. Dat 
is de essen  e van het duo-legaat.

Een voorbeeld
Een erfgenaam zonder familieband met de 
overledene betaalt in Vlaanderen 45 procent 

successierechten op een erfenis tot 75.000 
euro. Als een man zonder familie een ver-
mogen van 25.000 euro nalaat aan zijn 
beste vriend, houdt die dus 13.750 euro 
over. De overledene had zijn vriend beter 
15.000 euro gelaten en de overige 10.000 
euro aan een goed doel, met de opdracht 
de successierechten van de vriend te beta-
len. De vriend betaalt in dit geval namelijk 
helemaal geen successierechten en be-
houdt 15.000 euro. Dat is 1.250 euro meer 
dan in het eerste voorbeeld. Het goede 
doel betaalt 45 procent erfenisrechten op 
de 15.000 euro van de vriend: 6750 euro. 
De organisa  e moet verder ook rechten 
betalen op de 10.000 euro die ze zelf kreeg. 
In Vlaanderen bedraagt het tarief voor een 
vzw 8,5 procent. Op 10.000 euro gee   dat 
850 euro. Het goede doel betaalt dus in 
totaal 7.600 euro aan de belas  ngen en 
houdt dus 2.400 euro over. Zowel de vriend 
als het goede doel zijn dus beter af.

Is het duo-legaat ook voordelig 
voor erfenissen aan dichte fami-
lieleden?
Je moet al  jd nauwkeurig de rekening ma-
ken, maar de techniek levert ook broers en 
zussen een voordeel op. Voor erfgenamen 
in rechte lijn is het duo-legaat nu   g als de 
erfenis meer dan 250.000 euro bedraagt.

www.testament.be

Hoe dan ook raden we u aan om advies te 
vragen aan uw notaris, advocaat of bankier. 
U kunt ook terecht bij onze dienst gi  en en 
legaten op het nummer 065/40 31 24.

Als regelma  g schenker weet u hoe u 
onze werking moet steunen. U kunt 
onthaalgezin worden voor puppy’s 
in opleiding of voor gepensioneerde 
blindengeleidehonden. Dankzij uw 
gi  en kunnen we de ontwikkeling 
van diensten voor personen met een 
visuele handicap fi nancieel onder-
steunen. Denk bijvoorbeeld maar aan 
de opleiding van een blindengeleide-
hond. Wie zijn steun ook na zijn dood 
wil blijven voortze  en, kan dat doen 
door zijn erfenis volledig of gedeelte-
lijk aan de vereniging na te laten. 

Lezersbrieven 
Velen onder u stellen ons vragen over 
de veiligheid van een schenking online, 
via onze website, of over de vertrouwe-
lijkheid van hun persoonlijke gegevens en 
de betrouwbaarheid van de betaling. De 
betaling gebeurt via het beveiligde beta-
lingspla  orm Ogone.

Alle bankinforma  e die nodig is voor de 
verwerking van de betaling is volledig 
beveiligd. Ze wordt in geen geval in onze 
computers opgeslagen. Wij volgen de wet 
van 8 december 1992 inzake de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van per-
soonsgegevens. 
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NEEN tegen 
huis-aan-huisinzamelingen !

Pas nog vertelden de media over 
geldinzamelingen aan huis. 

De Vrienden der Blinden en Slecht-
zienden zamelen geen geld in en 
verkopen geen gadgets, noch aan 
huis, noch op markten.  

Laat u niet misbruiken! 

Geven,  
daar maak je zowel jezelf als de ander blij mee. Gul zijn maakt het leven mooier.

Met € 25 betaalt u een dierenartsbezoek.Met € 50 gee   u een hond voor 4 weken 
eten.
Met € 80 maakt u de aankoop mogelijk van 
een tuig voor een blindengeleidehond.Met € 250 betaalt u de stage die voorafgaat 

aan de uiteindelijke overhandiging van de geleidehond aan zijn baasje.De Vrienden der Blinden en Slechtzienden doet geen huis-aan-

huisinzamelingen. Gi  en worden al  jd via bankoverschrijving of online 

ingezameld.

Hoe kunt u onze werking steunen ?

Een netwerk van  
sociaal assistenten 
dicht bij huis
De sociale assistenten doorkruisen het 
hele land. Ze ontmoeten blinde of 
slechtziende personen, bieden ze een 
luisterend oor, informeren ze en bieden 
steun. Ze ze  en hun wensen op een 
rijtje en wijzen ze via een gepersona-
liseerde rela  e in de rich  ng van de aan-
gewezen diensten. 
Indien u een persoon in moeilijkheden 
kent, verwijs hem/haar dan naar onze 
vereniging.
Contactpersoon:
sociale.d@vriendenderblinden.org 
of 065 40 31 70.


