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Peggy slaapt nog …
Wanneer de wekker haar wekt.

Goedemorgen! 
Het is 6 uur.

Patch slaapt nog in 
de keuken.

Daar komt 
iemand.

Hallo 
Patch.

Lekker 
geslapen ?

Tijd voor 
het ontbijt ?

Eerst de halsband om.
Nu ontbijt ?
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We 
moeten je 
voeding 
wegen.

Peggy heeft een 
sprekende weegschaal. 175 

gram

Mjam. 
Lekker.
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Naar het werk. Eerst 
moet de 

beugel om.

Dat is mijn 
werkplunje.

Stoep ! 
Hier even 
stoppen.

Zoek 
brievenbus !

Flink 
zo.
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Juist. Daar 
moet ik even halt 

houden.

Rechtdoor !

Een toast op het voetpad.

Woaw ! 
Lekker hapje …

Neen, 
liever niet.

Een beetje ontspanning.

Niet kijken 
a.u.b.
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Zoek het 
zebrapad.



De container staat in de weg.
Afg

Mooi 
ontweken.

Zoek 
de knop.
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Aan de tegels 
herkent Peggy dat 
ze bij een 
oversteekplaats is 
aangekomen.

De voelknop zit onderaan het bakje. De knop trilt wanneer 
het rood wordt.
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♪ ♫ Here comes 
the sun, ... ♬ ♪

Het station. In de stationshal.

Snel. We 
moeten de 

trein halen.
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Ik hoor 
stappen. Daar moet 

de trap zijn.

Deze tegels zijn 
handig om je te 
oriënteren.

Hoe laat 
is het ?

Kwart 
over zeven.

Peggy heeft een sprekende klok.

Nog meer borden. Peggy 
heeft er geen boodschap 
aan.

Wanneer men blind is, kan men 
de uurregeling niet lezen.



8

De trein nadert. Even opletten.

Zoek de 
deur.

Dat 
gaat 

moeilijk.

Lekker 
plekje om te 

rusten.



9

Handig zo'n gsm met 
spraakfunctie.

Dat is 
hartenvrouw…

Gewonnen !

Ha! We zijn 
er bijna.

Trede en 
perron op 

dezelfde hoogte is 
veel handiger.

Op kantoor werkt Peggy als bediende. Voor Patch is het even pauze.
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De pc leest voor wat 
op het scherm staat.

Peggy, kan 
je dit even 
scannen 
a.u.b. ?

De scanner herkent de 
tekst van de brief.

De brief is bewaard en is nu 
beschikbaar op de computer.

Met haar brailleklavier kan 
Peggy de brief uitlezen.

Kan je de 
opname op mijn 
dictafoon even 

uittikken ?

Ja, 
natuurlijk.

Patch laat zich niet afleiden 
door Peggy.
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Bla bla 
bla….

Peggy wil een map 
etiketteren met een 
dymo.

Met een brailleertang is dat zo 
gefikst.

En kan ze zelf de map 
terugvinden.

Ah ! 
Midddagpauze.

Eerst een 
slokje …

Gaan we 
naar het 
park ?

De lift heeft knoppen 
in reliëf. Erg handig!
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Er is een leuke fontein op het plein.

Hoor je het 
water? Hier is de 

fontein.

Wat 
zalig …

Heb je een 
beetje 

honger ?

Een geleidehond mag altijd in een winkel ... ... ook in een voedingswinkel.

Een 
belegd broodje 

a.u.b.!
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Asjeblief …

Dank u.

Wil jij ook 
wat ?

Oesje! Waar 
ben ik nu ?

Ik heb hulp 
nodig.

Kan u mij 
helpen a.u.b. ?
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Ik zoek een 
apotheek.

Die daar aan 
de overkant.

De apotheek is aan de overkant van 
de straat.

Ik ben 
blind

Ooops!

Ik kan je 
beter 

vergezellen.

Peggy laat zich leiden en 
neemt de dame bij de arm.

We zijn er. 
Gemakkelijk, 

hé?
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Lotti is een vriendin van Peggy. 
Ze is slechtziend met een 
beperkt gezichtsvermogen.

Lotti gebruikt een lange witte stok.

De stok raakt een hindernis.
Met haar witte stok voelt 
ze de stoeprand.

Hier stopt de oversteekplaats.

Is dat 
Peggy niet ?

Peggy, ben 
jij het ?

Lotti ?
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Zin in een 
koffietje?

Dit is 
een leuk 
terrasje.

Zelfs Patch krijgt 
water.

Het wordt tijd voor Peggy 
om naar huis te gaan.
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Een bouwwerf.

Ik 
moet een 

andere weg 
vinden.

Patch 
stopt. Is er een 

hindernis ?

Zo loop ik er 
mooi omheen.

Flink, zo. 
Zoeken maar.

Wat een 
mooie hond !

Een ongewenst oponthoud.

Patch. 
Naar links.
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Een leuke 
hond ben jij.

Zo kan ik 
niet werken.

AfD
U stoort de 
hond in zijn 

werk.
Sorry. Ik 

wist het niet.

Men is 
nooit te oud 
om te leren.

We zijn 
bijna thuis.

Zoek 
de deur.
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Wil je 
spelen ?

Jaaa …

Pak de 
bal.
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Hè, hè. 
Ik word een 
beetje moe.

Patch moet eens flink 
gekamd worden.

Wat kan 
het leven 
zalig zijn.

Kijken 
we samen 
naar de 
film ?

Het is geen gewone film. Hij vertelt ook 
wàt er te zien is.
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De vos stopt 
en slaat het 
meisje gade.

En nu de 
was.

Neen. Niet in de 
slaapkamer.

Peggy sorteert de was met een 
kleurendetector.

Rood – 
paarsrood

Wit

Blauw – 
lichtblauw

Markeerpunten helpen om de 
juiste temperatuur in te stellen.

Peggy luistert naar de film.
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Lisa komt op bezoek. Ze 
is het nichtje van Peggy.

Hallo, 
Peggy.

Speel je 
mee?

Een 
spelletje 
Scrabble ?

Maar jij 
wint altijd !

Scrabble is een letterspel waarbij je 
woorden moet vormen op een raster.

Op elk stukje staat ook 
de letter in braille.

Zo kunnen zienden en 
slechtzienden gezellig 
samenspelen.

Je hebt 
geluk 

vandaag.

Leuke 
dag. Ik ben 

klaar voor een 
dutje.
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