Blinden en slechtzienden bezetten kruispunt
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Actievoerders vestigen aandacht op discriminatie 65-plussers
Een dertigtal slechtzienden en blinden heeft dinsdag, stipt om vijf voor twaalf, het kruispunt
van de Korenmarkt met de O.-L.- Vrouwestraat enkele minuten bezet. De actievoerders zijn
naar eigen zeggen de discriminatie rond de terugbetaling van allerlei hulpmiddelen voor 65plussers beu.
"Het moment om de alarmbel te luiden, hebben we niet zomaar gekozen. Het is inderdaad
vijf voor twaalf voor de discriminatie die er vandaag de dag nog heerst weg te werken. Veel soms vrij dure - hulpmiddelen zoals een aangepaste computer, een brailleleesregel of
allerhande spraaksoftware, worden voor mensen ouder dan 65 jaar niet meer terugbetaald.
Mensen worden dus best niet blind of slechtziend na hun 65ste. De stad Mechelen heeft
begrip voor onze actie en we kregen ook zonder problemen toelating om dit hier te doen",
zegt Ria Decoopman, woordvoerster van Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen.
De actievoerders maakten met ladders een gesloten kring op het kruispunt van de
Korenmarkt. Het kruispunt werd enkele minuten lang bezet en dat zorgde voor files en
getoeter van ongeduldige autobestuurders, maar dat getoeter overstemden de actievoerders
met hun bellen.

Wegkwijnen
Een van de actievoerders is de zeer slechtziende Walter Stevens (69) uit Zemst. "Ik ben een
van de 'gelukkigen' die slechtziend werd voor zijn 65ste. Veel van mijn hulpmiddelen om
beter te zien heb ik destijds aangekocht, maar zijn nu aan vervanging toe. De informatica
evolueert snel en updates kosten ook veel geld. Die worden ook niet meer terugbetaald.
Eigenlijk zou ik het wenselijk vinden dat niet alleen de grens van 65 wegvalt, maar dat we
ook in de mogelijkheid worden gesteld met updates de technologie van vandaag bij te
benen. Wij lezen ook boeken, maar hebben daar speciale mp3-spelers voor nodig. Die
kosten meer dan 400 euro per stuk. Niet elke gepensioneerde kan dit nog betalen. Het
allemaal zelf bekostigen, is bijna onmogelijk geworden. Er zijn nog veel mooie jaren na 65,
ook voor (bijna) blinde mensen", vertelt Stevens.
"Pas na hun 65ste hebben mensen tijd om boeken te lezen, op de computer te werken, naar
muziek te luisteren... en daar zijn hulpmiddelen voor. Maar als er geen tegemoetkoming van
de overheid komt, mogen we dat allemaal vergeten. Dan kunnen we binnenkort in een
hoekje wegkwijnen", zegt Limburger Pino Guarraci (57).
"In ons land zijn er naar schatting 200.000 slechtzienden en blinden. Acht op de tien zijn
ouder dan 65 jaar. We willen allemaal 100 jaar worden. Weet je dat een op de twee 100jarigen zwaar slechtziend of blind is?" zegt Ria Decoopman die op het middaguur de actie
afblies.
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