
Ontmoe  ng
Evolu  e van Doris door Darwin 
Het leven van Doris, 60 jaar oud, lijdende aan re  ni  s pig-
mentosa, veranderde compleet sinds ze Darwin kreeg om 
haar te helpen in het dagelijkse leven. Aangezien haar 
handicap langzaam evolueerde was Doris in staat om 
haar carrière als beroepsmilitair  af te maken. Doris was 
bij de Marine waar ze administra  ve taken verrich  e. 

Geduld wordt al  jd beloond
Drie jaar geleden werd haar situa  e moeilijker, en voelde dat 
ze veel van haar zelfstandigheid kwijtraakte. Ze klopte aan bij 
de Vrienden der Blinden in Koksijde. Er kwam een maatschap-
pelijk werkster langs bij haar thuis om na te gaan wat ze pre-
cies nodig had. Samen gingen ze naar een oogheelkundige, 

waar  ze een tal van testen onderging, onder meer een evenwichtstest. Want een 
blindengeleidehond kan soms fl ink trekken en zijn baasje uit evenwicht brengen.

Dankzij Darwin kan Doris weer zelf boodschappen gaan doen in de winkel, naar de 
markt in Kortrijk, of met de trein op bezoek gaan bij vrienden in Brugge. Volgend jaar 
hoopt ze zelfs een paar dagen naar Blankenberge te kunnen gaan. Ze kan ook weer 
computercursussen  gaan volgen.

Voor april 2014, kwam Doris nauwelijks  buiten. Ze was al meermaals gevallen over 
stoepranden of door wegwerkzaamheden. In het openbaar vervoer toonden mensen 
geen respect voor haar. Als Doris nu met Darwin opstapt in een bus of trein, krijgt ze 
een zitplaats aangeboden en beginnen mensen spontaan met haar te praten. Haar 
sociale leven is compleet veranderd. Doris ontmoet nu veel mensen, zeker doordat 
Darwin gemakkelijk op mensen afstapt.

Vrienden der Blinden, begeleiding dag na dag
Doris bese   dat ze geluk hee   met een blindengeleidehond. Ze is de leden van Vrien-
den der Blinden dan ook heel dankbaar. De opleiding van twee weken in Koksijde ver-
liep uitstekend. In die twee weken konden Doris en Darwin elkaar leren kennen. Ze 
deden samen allerlei  dingen waar het moeilijkheidsgraad progressief steeg naargelang 
de  jd die ze samen doorbrachten. Doris en darwin vormden al heel snel een hechte 
band met elkaar. Regelma  g komt een instructeur langs om te zien of alles goed gaat. 
In het begin trok Darwin iets te hard voor Doris, een nogal tengere dame. Hiervoor  
kwam speciaal een instructeur   uit Koksijde langs, die het probleem snel kon oplossen.  
Vrienden der Blinden zorgen heel goed voor hun klanten en doelen naar een op  male 
dienstverlening.

WAAROM ONS STEUNEN? 
Door de autonomie en integra  e van 
personen met een visuele handicap in 
het sociaal-professionele en culturele 
leven te steunen door ze aangepaste 
diesten te bieden.

Blindengeleidehonden, hulp- en begelei-
dingsdiensten, een revalida  ecentrum
en aangepast materiaal zoals de 
blindenstok zijn wat wij het geïnte-
greerd dienstenaanbod (GDA) noemen. 
De visueel gehandicapte beguns  gde – 
volwassene of kind – kan hier zijn hele 
leven lang gebruik van maken, a  anke-
lijk van een analyse van de noden die 
aangepaste antwoorden aanreikt.
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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

Elke gi   van € 40 per jaar gee   recht op 
een fi scaal a  est. 

Scannen om online een gi   te doen 

woorden aanreikt.
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Een puppy nemen
Wat voor hond kies je? Een bastaard of een rashond? De bastaard is misschien levendig 
en kerngezond, maar hoe gaat hij eruitzien? De rashond kan meedoen aan wedstrijden, 
maar zal hij geen erfelijke ziekte krijgen?  

Vraag uw dierenarts of de fokker naar de genen van de ouders van de pup en naar de 
ziekten die typisch zijn voor het ras. 

Dr José De Bosscher, dierenarts van de  
opleidingscentrum voor geleidehonden

Nieuws uit de kennel

Puppydag in Koksijde
Begin februari zijn Nestor, Noukie, Nixon, Norma, Nuna, Nabo, en Nell aan hun 
opleiding begonnen. Ze hebben bovendien het gezelschap van Lieke (een bruine 
labrador retriever) gekregen.

Op 11 maart mochten de pleegouders mee op stap in Koksijde. Grappig, soms on-
troerend om te zien hoe hard onze puppy’s hun best doen. De verleiding is er af en 
toe om ook nog wat waardering van de pleegouders te krijgen, wat nu helaas niet 
meer kan. Gelukkig weten onze deskundige instructeurs dit handig te omzeilen. 
De goede opvoeding door de pleeggezinnen werpt ook duidelijk haar vruchten af.

Afscheid van Kris Bas  aensen, 
hoofdinstructeur van het opleidingscentrum voor 
blindengeleidehonden in Koksijde
Kris was onze hoofdinstructeur maar ook de grondlegger van het opleidingscentrum in Koksijde. Samen 
met zijn partner Ann Engelen star  e hij in 1996 met de opleiding voor blindengeleidehonden in wat 
toen nog een oud polderhoevetje was. Samen met een enkele bekwame instructeurs werden er in al 
die jaren meer dan 140 blindengeleidehonden opgeleid.

Omwille van gezondheidsproblemen moet Kris vandaag noodgedwongen afscheid nemen van het cen-
trum. Maar met vertrouwen kan hij de fakkel doorgeven. Charlo  e Vandenbrande van de volgende 
genera  e is klaar voor haar taak.

Kris, het ga je goed. We wensen je veel succes in andere uitdagingen die ongetwijfeld 
op je wachten. 

Jullie kunnen het 
opleidingscentrum bezoeken 
in groepsverband.
Voor meer informa  e: 
058.53.33.00

Wat is de Puppydag?

Wim Dezeure, voorzi  er van de 
Vlaamse vleugel: “Gezamenlijke 
ac  viteit voor de pleeggezin-
nen en hun pleeghond.”

Wat is de bedoeling 
van de Puppydag?

Charlo  e Vandenbrande, 
hoofdinstructeur: “Kijken 
welke vaardigheden de 
pups al bezi  en en helpen 
bij eventuele problemen. 
Ook om de contacten te 

verbeteren tussen de instructeurs en de 
pleeggezinnen. Maar ook voor de pleeg-
gezinnen onderling.”



Onze beguns  gden 
ontdekken Marrakech
Elke jaar organiseert onze sociale dienst 
twee reizen: één naar de Belgische kust 
en één naar het buitenland. Nog niet 
zo lang geleden vertrokken bijna twin-
 g blinde en slechtziende personen in 

het gezelschap van maatschappelijk 
assistenten naar Marrakech. Het char-
mante hotel lag in een rus  ge omge-
ving in Palmeraie, op ongeveer 4 km 
van de beroemde en levendige ‘Djemaa 
El Fna’, het hart van de medina. Onze 
beguns  gden genoten van de georga-
niseerde ac  viteiten en raakten beto-
verd door de sprookjesach  ge sfeer 
van de stad. Een heel ontspannende 
vakan  e die ze niet snel zullen verge-
ten!

Bergen 2015:  
5 nieuwe toegankelijke musea
Onze begeleidingsdienst werkt nauw samen met de museumafdeling van de stad 
Bergen, die er nu 5 nieuwe musea bij hee  . Ze leerde de nieuwe gidsen van deze 
musea dan ook hoe ze een slechtziend publiek kunnen begeleiden. Onze teams 
bieden ook een kalender met aangepaste rondleidingen voor het hele jaar 2015. 

De 5 nieuwe musea die 
werden geopend in het 
kader van Bergen 2015, 
Culturele Hoofdstad van 
Europa, zijn: Le Musée du 
Doudou, de neolithische 
silexmijnen van Spiennes, 
het Mons Memorial Mu-
seum, de Artothèque en 
binnenkort ook het Bel-
fortmuseum.

Dompel je onder in onze zintuigelijke 
rondreizende tentoonstelling 
le «Nez de Cyrano»
‘De neus van Cyrano’ is een geurtentoonstelling over de geuren van de 17e eeuw, 
opgebouwd rond een zintuiglijk parcours in het donker, onder leiding van een 
slechtziende of blinde persoon. Deze rondreizende zintuiglijke ervaring doorkruist 
heel 2015 lang Vlaanderen en Wallonië. 

De Vrienden der Blinden en de Universiteit van Bergen organiseren samen deze 
tentoonstelling die kadert in Bergen 2015, Culturele Hoofdstad van Europa. De ten-
toonstelling is bedoeld om een ander licht te werpen op de 17e eeuw, het denk-
beeld van Cyrano de Bergerac toe te lichten, te sensibiliseren voor de visuele han-
dicap en vooral bij jongeren een belangstelling voor wetenschappen en chemie op 
te wekken. Ze omvat ook een ‘wonderlijke waterbar’ waar bezoekers een persoon-
lijk geursouvenir kunnen samenstellen. Er zijn ook twee buitententoonstellingen 
(in tenten). De ene gaat over het verband tussen geuren en chemie, de andere over 
de verschillende vormen van de visuele handicap. 

De tentoonstelling richt zich tot alle ‘neuzen’ die geïnteresseerd zijn in parfums van 
vroeger en tot iedereen die slechtziende of blinde getuigen wil ontmoeten. 

De datums en plaatsen van de tentoonstelling vindt u op   
www.vriendenderblinden.org

150 in het rood 
geklede lopers op de  
20 km van Brussel! 
Op 31 mei droegen 150 joggers trots 
de kleuren van de vereniging  jdens 
de 36e edi  e van de 20 km van Brussel! 
Ons team breidt elk jaar weer verder 
uit. Blinde of slechtziende personen 
liepen samen met een ziende persoon 
naar de eindstreep. Met het geld dat 
we dankzij de ac  e inzamelden, kun-
nen we onze ac  viteiten op maat van 
blinde en slechtziende sporters verder 
ontwikkelen. 

PROFICIAT IEDEREEN!

Verenigingsleven 

Tentoonstelling ‘Van Gogh au Borinage’ van BAM, 
aangepast voor een blind publiek



Alle dopje helpen!
Een blindengeleidehond kost 25.000 
euro. Dat is een heel bedrag. Dank-
zij 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 verza-
melen.

Lijst met inzamelpunten op de 
website 
www.vriendenderblinden.be

Onze droom? Een maatschappij waarin iedereen zijn plaats hee  . Voor personen 
met een visuele handicap betekent dit dat we ze hulpmiddelen aanbieden die hun 
zelfstandigheid vergroten en hun integra  e in het sociaalprofessionele en culturele 
leven bevorderen. En daar kunt u ons mee helpen! Op uw eigen manier.

•  Door binnen de organisa  e te fungeren als opvanggezin voor een puppy of als 
adop  egezin voor een gepensioneerde blindengeleidehond. De vzw betaalt alle 
kosten voor dierenarts en voeding.

• Door een duo ‘persoon met een visuele handicap/geleidehond’ te steunen. Col-
lec  eve ac  es in bedrijven en service clubs dekken het verschil tussen de overheids-
subsidies en de werkelijke kosten die de organisa  e draagt voor de opleiding van 
een geleidehond. Die hond wordt immers volledig opgeleid en gra  s aan zijn baasje 
overhandigd.

• Door schenker te worden: vanaf € 40 per jaar ontvangt u een fi scaal a  est dat 
recht gee   op een belas  ngvermindering. Neem een domiciliëring of doorlopende 
opdracht bij uw bank om zeker te zijn dat u aan het door de fi scus vereiste mini-
mumbedrag komt.

• Door een deel van uw erfenis af te staan – al is het maar 1 % – aan de vereniging, 
zonder uw familie of personen van uw keuze, als u geen rechtstreekse erfgenamen 
hebt, te benadelen. We raden u aan bij uw notaris in te winnen over de mogelijkhe-
den die aangewezen zijn in uw situa  e, en over de opstelling van een testament dat 
op elk moment herzienbaar is en de bestemming van uw bezi   ngen formaliseert, 
a  ankelijk van uw wensen. Ze zullen in alle sereniteit worden uitgevoerd als u er 
op een dag niet meer bent. Een testament opstellen kost niets. Een erfenis nalaten, 
is investeren in de toekomst.

U kunt ons ook steunen door een bezoekje te brengen aan onze website of Facebook-
pagina, of door familie of vrienden te vertellen wat wij doen. 

Hoe kunt u onze werking steunen ?
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De Vrienden doen mee  
met het onderzoek!
Onze organisa  e verwelkomt op 23 
oktober het 13e herfstcolloquium ARIBa 
van de Associa  on francophone des 
professionnels de basse vision. 

De geknipte kans voor professionals die 
zich bezighouden met de revalida  e van 
slechtziende personen om te praten over 
de problema  ek rond de visuele handi-
cap.

Simultane vertaling voor Nederlands.

Koninklijk bezoek 
aan de Vrienden der Blinden 

Op 28 april 2015 bracht hare Majesteit 
Koningin Mathilde een bezoek aan de 
Vrienden der Blinden. 

Ze ontmoe  e er kinderen en volwasse-
nen, blind of slechtziend, gevolgd door 
het revalida  e centrum en de personen 
die verblijven in de residen  ële dienst 
voor volwassenen en de Residen  e 
Gravin Madeleine d’Oultremont. 

Onze beguns  gden en de leden van het 
personeel, Franstalig én Nederlandsta-
lig, die speciaal voor de gelegenheid 
samenkwamen, waren onder de indruk 
van dit koninklijke bezoek en de bijzon-
dere vriendelijkheid van de Koningin. 

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.


