Lees je graag, maar willen je
“Ik ben verknocht aan mijn lectuur!
Ik lees al jaren kranten, boeken én
tijdschriften. Lezen doe ik met mijn
oren, gewone boeken en kranten
lezen lukt mij al lang niet meer.
Ik ben geabonneerd op De
Standaard en De Tijd, op Kiosk
en Knack, en ik verslind Daisyluisterboeken. Tijdens en na mijn
ontbijt lees ik de kranten, ik lees
hoofdzakelijk de voorpagina,
het binnenlands nieuws, de
opiniestukken en cultuur. Met de
Daisy-structuur kan ik deze rubrieken
gemakkelijk selecteren.
Boeken lees ik ’s avonds, dan nestel
ik me in mijn gemakkelijke fauteuil. Ik
heb al honderden boeken gelezen,
romans én informatieve boeken. Ik
kan me echt laten meeslepen.
Tijdschriften houd ik meestal voor
het weekend, dan kan ik daar wat
meer tijd voor vrijmaken. Ook hier
kies ik voor de actualiteit, politiek en
cultuur met Kiosk en Knack.
Ik kan geen dag zonder lezen. Of
beter gezegd, luisterlezen!”

ogen niet meer mee?
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luistertijdschriften@transkript.be
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Geef
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Veel zin in lezen, maar willen je ogen niet meer mee? Geef je oren dan de kost! Transkript, Luisterpuntbibliotheek en
Kamelego zetten tijdschriften, boeken en kranten om in Daisy-luistervorm* voor personen met een leesbeperking.
Surf snel naar www.geefjeorendekost.be voor alle info.

Wil je perfect op de hoogte

Wil je mee zijn met dé laatste

Word lid van Luisterpunt en kies uit

modetrend of alles weten over de

23.000 Daisy-luisterboeken.

belangrijkste sportevenementen?

Spannende detectives,

nieuwsberichten?

Zin in een wekelijkse of

romantische toppers, historische

Bij Kamelego kan je terecht

maandelijkse portie actualiteit?

romans en informatieve boeken,

voor een abonnement op de

Transkript biedt abonnementen

... voor elk wat wils!

audioversie van

De boeken worden bij je thuis

7 Vlaamse kranten in

(op cd of online) geleverd.

Daisy-formaat.

Lid worden en boeken lenen is

Bel 02 467 27 66 en vraag een

op 10 Vlaamse tijdschriften aan
in Daisy-luistervorm.
Bel 011 22 34 37 en vraag een
gratis proefabonnement aan.

volledig gratis.

zijn van de belangrijke

gratis proefabonnement aan.

Bel 02 423 04 11 voor meer info.

*Daisy is een wereldwijde standaard en staat voor Digital Accessible Information System.
Trager of sneller laten voorlezen, bladeren en stiekem vooruit lezen, het kan allemaal met deze mp3-luistervorm.

