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Voorwoord
Beste lezer
Na de extra nieuwsbrief naar aanleiding van onze actie “We willen geen zoethoudertjes
meer”, presenteert SBPV u graag de eerste volwaardige nieuwsbrief van 2015!
Hierin vertellen we u meer over onze zoektocht naar een centralist alsook naar vrijwilligers
voor ZieZo-Vlaanderen 2015. Daarnaast doen we een warme oproep om deel te nemen aan
onze belactie tijdens ZieZo-Vlaanderen. Met onze Eye Liner brengen we graag de applicatie
“Be My Eyes” onder de aandacht.
Veel leesplezier!

Zicht op Cultuur² (ingericht door het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw)
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SBPV zoekt gemotiveerde centralist
Het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (SBPV vzw) is op zoek naar een
gemotiveerde centralist voor een pilootproject tegen vereenzaming bij blinde en slechtziende
senioren.
Heb je ervaring met telefoonwerk, kan je goed luisteren en communiceren, ben je vertrouwd
met de blindenwereld en de noden van senioren? Heb je verantwoordelijkheidszin en kan je
autonoom en nauwkeurig werken? Dan ben jij wellicht de geknipte kandidaat om dit
pilootproject mee tot stand te brengen.
Praktisch
Van de centralist wordt verwacht dat hij/zij:
-

Geïnteresseerde deelnemers aan het project inbrengt in het systeem en begeleidt bij
de instap;
telefonische contacten verwerkt en bijstuurt waar nodig;
het pilootproject mee helpt evalueren;
toeziet dat specifieke informatie wordt verspreid en iedere deelnemer aan het project
bereikt;
regelmatig naar de verantwoordelijken van het project terug koppelt.

In ruil biedt het SBPV een vrijwilligersvergoeding aan en een uiterst interessante
werkervaring in de sociaal-culturele sector.
Voel jij je geroepen om deze functie van centralist op te nemen en ben je bereid om je
minstens twee halve dagen per week te engageren vanaf april 2015 t.e.m. februari 2016?
Stuur dan vóór 23 februari een email met jouw motivatie naar yvette.vervoort@sbpv.be.

Helpende handen gezocht voor ZieZo-Vlaanderen 2015
Op 26, 27 en 28 maart 2015 vindt de tweede editie plaats van ZieZo-Vlaanderen, een
gespecialiseerde beurs-event omtrent alle aspecten van hulpmiddelen voor blinde en
slechtziende mensen. SBPV is als medeorganisator op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
die ZieZo-Vlaanderen mee in goede banen willen leiden. Concreet zijn we op zoek naar
mensen die kunnen meehelpen met de bonnetjesverkoop, aan de vestiaire, met de
begeleiding van de bezoekers en andere gelijkaardige taken.
In ruil biedt SBPV u haar eeuwige dank!
Wilt u graag mee uw schouders zetten onder ZieZo-Vlaanderen?
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Stuur dan een email naar helene.aernoudt@sbpv.be met een vermelding van uw
beschikbaarheden (op donderdag, vrijdag en/of zaterdag, in de voor- en/of namiddag).
Uiteraard bent u ook als bezoeker van harte welkom! Vraag uw gratis toegangskaart aan via
www.ziezovlaanderen.be.

Trek mee aan de bel voor meer solidariteit
Tijdens het grootste beursevenement voor blinde en slechtziende mensen nodigt het SBPV
alle bezoekers van harte uit om samen aan de bel te trekken. De belactie wordt om 11 uur
ingeluid, zowel op 26 als op 27 maart. Iedereen kan mee bellen waar hij of zij zich ook
bevindt. Met luid belgerinkel wil het SBPV opnieuw de aandacht vestigen op het
leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid. We willen namelijk dat iedereen, ook wie na 65
blind of ernstig slechtziend wordt, moet kunnen beschikken over het gepaste hulpmiddel en
over de ondersteuning om er mee te leren werken. Een massale oorverdovende trek-aan-debel door blinde en slechtziende bezoekers moet de beleidsmakers ertoe bewegen gehoor te
geven aan deze oproep. Wie zijn solidariteit wil betuigen, steekt alvast een bel in zijn rugzak.
Tijdens ZieZo-Vlaanderen zelf zullen er ook belletjes verkocht worden aan een
democratische prijs. We hopen van harte dat we u op ons beursevent zullen ontmoeten en
dat u zich samen met vele anderen van u zult laten horen.
Men zegge en belle het voort!

Maak kennis met Tom & Harry... zonder audiodescriptie
Op dinsdag 3 februari werd op één de nieuwe fictiereeks 'Tom & Harry' uitgezonden. Tot
grote spijt van veel blinde en slechtziende kijkers gebeurde dit, in tegenstelling tot de vorige
fictiereeksen, zonder audiodescriptie. SBPV reageerde hierop met een persbericht dat u kunt
lezen op onze website. Intussen liet de VRT weten dat ze de opmerking ter harte neemt,
maar dat audiodescriptie voorzien voor iedere fictiereeks niet haalbaar is. “Dit najaar zal er
op één een nieuwe fictiereeks te zien zijn met audiodescriptie”, aldus VRT-woordvoerder
Hans Van Goethem.
Via een brief werd ook bij Vlaams minister van media Sven Gatz aangedrongen om mee zijn
schouders te zetten onder een beleid dat inclusie nastreeft zodat ook blinde en slechtziende
kijkers de kans krijgen om volop te genieten van een zelfgekozen televisieprogramma. Wij
houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
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Winnaars externe bevraging
Zoals u weet hebben we in de loop van de maand december een externe bevraging gedaan.
Deelnemers aan deze bevraging maakten kans op een leuke prijs. Intussen hebben we drie
winnaars geloot. Zij krijgen binnenkort elk 2 dvd’s met audiodescriptie toegestuurd.
Proficiat aan de winnaars!

Eye Liner: “Be My Eyes”
De applicatie “Be My Eyes” biedt mensen met een visuele beperking de mogelijkheid om
beroep te doen op de ogen van een ziende persoon door hen mee te laten kijken via de
camera van de iPhone of iPad. De applicatie is inclusief en werkt tegelijk educatief. Zo
kunnen blinde en slechtziende mensen vlot geholpen worden, en komen de ziende ‘helpers’
tegelijk in contact met de ongemakken die gepaard gaan met het niets of weinig kunnen
zien. “Be My Eyes” is gericht op kort contact en wordt gebruikt voor eenvoudige hulpvragen.
Dat blijkt ook uit volgend praktijkvoorbeeld: een blinde vrouw vond een pakje aan haar deur
terwijl ze helemaal geen pakje besteld had. Met behulp van de applicatie “Be My Eyes”
kwam ze te weten dat het pakje voor de buurman bestemd was.
Wilt u ook graag gebruikmaken van “Be My Eyes”? Installeer dan deze gratis applicatie op
uw iPhone of iPad via de App Store. Als helper krijgt u een bericht van zodra er een oproep
is. Het neemt slechts enkele minuten tijd in beslag, waardoor men dit ook wel “microvrijwilligerswerk” noemt.
De applicatie bestaat nog niet voor Android, maar via www.bemyeyes.org/android kan u uw
belangstelling hiervoor kenbaar maken.
Voor meer informatie kan u surfen naar de website www.appwijzer.be of mailen naar
appwijzer@gmail.com.

Doe je mee met SBPV?
Deel je mening
Om een goede werking van SBPV te kunnen garanderen is het belangrijk te weten wat
blinde en slechtziende Vlamingen zelf belangrijk vinden. Daarom nodigen wij u graag uit om
als ervaringsdeskundige uw mening te laten horen. Dit kan steeds via onze website of via
ons vast mailadres dat u op het einde van de nieuwsbrief terug kan vinden.
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Deel je ervaring
Omdat we niet enkel uw mening belangrijk vinden, maar ook graag een beroep willen doen
op uw ervaring, werken we met resonantiegroepen rond bepaalde thema’s. Er zijn een
dertiental thema’s, meer bepaald gaat het om cultuur en media; gelijke kansen; jeugd;
mobiliteit; openbare werken; onderwijs; sport; tewerkstelling en economie; toegankelijkheid
van websites en informatie; toerisme; welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebeleid;
wetenschappelijk onderzoek; wonen en huisvesting.
Niet alle groepen worden constant aangesproken, want dit is afhankelijk van de dossiers
waar we op het moment mee bezig zijn. Op basis van het onderwerp van die dossiers doen
we een beroep op de specifieke groep die zich opgaf voor een bepaald thema.
Zin om deel te nemen? Aarzel niet langer en laat ons weten welke drie thema’s uw
voorkeur wegdragen. U kunt ons natuurlijk ook altijd bellen om uw interesses door te geven.

Meer informatie…
Indien u graag meer informatie ontvangt over deze of vorige nieuwsbrieven kunt u contact
opnemen met het algemeen secretariaat van het SBPV.

Ook lid worden van het SBPV vzw?
Dat kan. Alle verenigingen die werken rond blinden en slechtzienden, kunnen lid worden.
Verenigingen die bestuurd worden door blinden, slechtzienden en andere personen met
visusproblemen hebben stemrecht. Leden betalen 50,00 euro over te maken op
rekeningnummer 738-0029843-86 van het SBPV met vermelding ‘lidgeld 2015’.

Ook dienstverlenende organisaties die blinden en slechtzienden ondersteunen, kunnen lid
worden en zijn erg welkom. Zij hebben geen stemrecht. Ze geven waardevol advies aan de
andere leden van de vereniging.

Wilt u onze nieuwsbrief niet langer meer ontvangen, stuur een mailtje naar secretariaat@sbpv.be.

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (SBPV) vzw
Kortrijksesteenweg 304 – 9000 Gent | secretariaat@sbpv.be | 09 292 40 81 |
www.zichtopcultuur.be
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