Help de CBB bij de realisatie van

Een voelbare bijbel voor blinde kinderen
Bijna 18,9 miljoen kinderen onder de 15 jaar wereldwijd hebben een visuele
beperking. 1,4 miljoen is blind. Velen hebben weinig tot geen mogelijkheden
om te kunnen lezen. Het ontbreekt aan (financiële) middelen om aan
passende leesvormen te komen. Het is onze missie om ook voor hen
(christelijke) lectuur beschikbaar te maken. Daarom werken we aan de
productie van een voelbare peuterbijbel. Zodat ook jonge kinderen, die een
visuele beperking hebben, met hun ouders samen de Bijbel kunnen lezen.

Hoe gaat het in z’n werk?
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2. De tekeningen uit de peuterbijbel
maken we geschikt voor blinde en
slechtziende kinderen. We maken de
tekeningen opnieuw: eenvoudig en met
minder details, zodat we ze straks goed
voelbaar kunnen maken.

3. De verhalen uit de peuterbijbel passen we 		
aan. Zinnen als ‘kijk daar’ of ‘zie je dat’
maken we anders. De teksten worden
ingelezen.

4. We maken afspraken met buitenlandse
bijbelverenigingen, vertalen teksten
(bijvoorbeeld in het Engels en Spaans), zetten
de teksten om naar braille en grootletter en
spreken alle verhalen in.

5. We werven gelden om dit mogelijk te maken

6. Op onze reliëfprinters maken we de
peuterbijbel, waardoor de afbeeldingen
worden voorzien van reliëf en vorm. Bij de
peuterbijbel hoort een voorleespen, die je op
speciale stickers kan houden, waardoor je het
bijbehorende verhaal hoort. De peuterbijbel
ziet er prachtig uit!

7. De peuterbijbel wordt verspreid in
binnen- en buitenland.
Een peuterbijbel bestaat uit:

Helpt u mee dit mooie product

o

8 verhalen om samen te lezen

mogelijk te maken?

o

elk verhaal in braille, grootletter

Kijk op www.cbb.nl/projecten.

en gesproken

Hier vindt u ook informatie

voelbare afbeeldingen met

over onze andere projecten.

o

beeldomschrijvingen
o

audiopen Sam

Deze peuterbijbel is ook mooi voor ziende kinderen en
ouders. Daarom werkt ook de NBG mee aan dit project!

