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Space Station Online 

Space Station is er om in Zeeland een onderwijs aanbod te creëren voor volwassen mensen met een intensieve 

hulpvraag. Bij Space Station kunnen mensen met meervoudige beperkingen zelf aan voeltheater doen. Ze staan in de 

schijnwerpers en spelen de hoofdrol, midden in de maatschappij. De talenten en bijdragen van de studenten zijn de 

stenen waarop het educatieve programma gebouwd is. Space Station wordt grotendeels gefinancierd door het 

bedrijfsleven en draait op de inzet van een groep betrokken en creatieve vrijwilligers van MEE Zeeland. De Workshops 

vinden plaats in ROC Scalda, Bessestraat 4, Goes. Met plezier houden we u op de hoogte over de prestaties van de 

studenten gedurende de laatste tijd en de plannen die op stapel staan.  

Naar het derde jaar! 

 

De tweede jaargang van het project Edoekatie in het ROC te Goes is op 7 juni feestelijk 

afgesloten met (muzikale) medewerking van Syntess Software.  Voor alle studenten kwam er 

een getuigschrift  uit de koker dat toegang geeft tot het derde jaar.  Met dank aan Maarten 

Don en Ron van der Schelde op gitaar en dwarsfluit met onder andere een bewerking van 

Hocus Pocus (Focus) en Gerwin Koopman die ons in hun werktijd kwamen versterken! 

 

Space Station feliciteert: 

Evy Boone, Carla Brouwer , Steven Frederiks, Paul Goris, Elly Hoendervanger , Patrick Lam, Rob van 

Oorschot , Dennis Reeves, Chris Slager, Peter Smits, Laurens Stoel, Jeff de Swaene en Tjeerd van 

Tooren  

 

“Ik heb nog nooit zo’n leuke diploma uitreiking 
meegemaakt”, aldus voorzitter Marian van der Meij           

(foto Joke Bot) 

Patrick Lam, geflankeerd door zijn vader, bij de 
uitreiking (foto: Joke Bot) 
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 Noem mij bij mijn diepste naam 

Een impressie van initiator Philomene op ‘t Hof 

“Beleven – een oergevoel” Patrick Meuldijk (Belevingstheater Dot) 

Zonder de hoofdsponsors – Provincie Zeeland , Syntess Software, Airpack en Zeelandia – was 

het niet mogelijk geweest. Op 12 april heeft Space Station Belevingstheater Dot naar het 

ROC in Goes kunnen halen om, samen met de studenten van Space Station, het toneelstuk 

Tierelantovering op te voeren.  

Bij de voorstellingen van Stichting Dot zijn er geen toeschouwers: iedereen doet mee op een 

manier die past bij zijn of haar mogelijkheden. Afgelopen donderdag stond de ene student 

ademloos de  betoverende  licht bal te bewonderen die , als het ware, door de ruimte gleed ; 

de andere luisterde intens naar de (live) muziek die een soort oergevoel in je opriep. En af en 

toe is er, zoals soms ook in het dagelijks leven gebeurt, een student die gewoon even de 

regie overneemt om de eigen persoonlijk belevenis vorm te geven en uit te beelden. Dat 

deed Space Station student Laurens Stoel toen hij zijn plek center-stage op kwam eisen.  

                         

                                                                                                                                                                  
Theaterduo Dot bij Space Station Laurens Stoel center-stage (foto’s: Joke 

Bot) 
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Impuls 

Wanneer je een meervoudige beperking met je meedraagt, gaat het leven gauwer over 

overleven dan over beleven. Space Station, een Stichting die een onderwijsaanbod 

ontwikkelt voor mensen met een intensieve hulpvraag, wil beleven een impuls geven. Met 

Stichting Dot vindt Space Station een partner die bijzonder professioneel is in het creëren 

van belevenissen die aansluiten bij het niveau van mensen met een intensieve hulpvraag.    

Een bijzonder effectieve belevenis tijdens de voorstelling van afgelopen donderdag was de 

manier waarop de studenten van Space Station hun eigen naam konden ervaren. Door lange 

praatbuizen sprak het Dot duo de namen in, op zoek naar een luisterend oor. Aan het 

uiteinde klonk de naam dan versterkt en vernieuwd. Het voelde alsof je van heel ver werd 

aangesproken. Of , zoals Neeltje Maria Min eens schreef in een gedicht:   

Noem mij, bevestig mijn bestaan,  

laat mijn naam zijn als een keten.  

Noem mij, noem mij, spreek mij aan,  

o, noem mij bij mijn diepste naam.  

 

Voor wie ik liefheb, wil ik heten.  

Uit : Neeltje Maria Min, voor wie ik 
liefheb wil ik heten (fragment), 
Prometheus, 2006  
 

Wie niet kon horen werd tijdens de voorstelling ondergedompeld in een betoverende 

wereld van licht en opgenomen in een saamhorigheid die niemand was ontgaan.  

Bijzondere dank, als altijd, aan de studenten van Space Station.   
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Fleuroja 

De voorstelling van Dot bood ruimte om ook nog wat oude bekenden uit te nodigen. Huize 

FleuRoJa uit Zierikzee was voltallig aanwezig. Namens het team stuurde Nathalie 

Schregardus na afloop een reactie: 

“Ik wil jullie namens Jolanda, Willeke, Rob, Fleur en Janneke ontzettend bedanken dat zij 

afgelopen donderdag konden genieten van het DOT belevingstheater. Het was ontzettend 

mooi en bijzonder om te zien hoe vooral Jolanda en Rob lieten blijken dat ze het prettig 

vonden om er te zijn. Ze konden beiden de begroeting van voor hen bekenden ontzettend 

waarderen. Prachtig! 

Het gezicht van Jolanda sprak boekdelen en Rob had een enorme glimlach van herkenning 

op zijn gezicht. 

Ook Willeke, Janneke en Fleur waren zeer betrokken bij wat er gebeurde. 

Wij hebben allemaal ontzettend genoten van het optreden en het aanwezig zijn bij Space 

Station! “ 
 

ROC wordt Scalda 
 

De nieuwe naam voor ROC Westerschelde en ROC Zeeland is voortaan Scalda. De nieuwe 

naam wordt op 1 augustus 2012 in gebruik genomen. De naam Scalda is de Spaanse naam 

voor Schelde.  
 

Artikel Raakvlak 

Raakvlak is het relatiemedium van ROC Scalda voor onderwijsinstellingen. Journalist Floor 

Kohlen en fotograaf Marcel Kentin bezochten een workshop van Space Station en hadden 

een ontmoeting met Scalda studenten Renske Koenen en Marina Venneman. In de vorige 

Niewsbrief stond een verslag van de workshop Winter Wonderland die zij met 

medestudenten voor Space Station verzorgden. Daarnaast werken zij al geruime tijd mee 

met Space Station. Het interview met Marina en Renske werd opgenomen in de 

voorjaarseditie van Raakvlak en stond op de voorpagina. Hieronder volgt de weergave van 

het artikel. 
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Werkervaring binnen school 

Het sneeuwt! Een enorme hoeveelheid witte confetti daalt neer over de kring deelnemers van een 

theaterworkshop, veertien ernstig meervoudig gehandicapten. Deelnemer Steven houdt zijn hand op 

om de sneeuw op te vangen en te voelen. Hij kijkt gebiologeerd toe hoe de vlokken op zijn hand 

neerdwarrelen. Een andere deelnemer straalt van enthousiasme en begint hard te lachen en te 

klappen. Zijn rolstoel schudt mee. Alle zintuigen staan op scherp. Dat is ook precies de bedoeling van 

de studenten die de theaterworkshop geven in het ROC aan de Goese Bessestraat. 

Marina Venneman (17) en Renske Koenen (18)zijn tweedejaars studenten aan de opleiding 

Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) én vrijwilliger bij stichting Space Station. Deze stichting 

verzorgt zo’n twintig keer per jaar theaterworkshops aan mensen met een meervoudige beperking. 

Space Station  huurt daarvoor een lokaal in het ROC. De locatie in Goes  heeft daarmee een 

bijzondere werkervaringsplek voor studenten in huis gehaald. Marina: “Ik ben drie jaar geleden via 

een moeder van een vriendin in aanraking gekomen met Space Station. Ik vond het werken met de 

doelgroep gelijk heel leuk. En het is zelfs de reden geweest dat ik met deze opleiding begonnen ben. 

Het is zo fijn om te zien dat mensen die zo weinig kunnen het naar de zin hebben.” Renske vult aan: 

“Dat is heel waardevol! Het lukt niet altijd meteen om emoties los te krijgen, dus dan moet je wat 

anders verzinnen. Je wordt daar heel creatief in”.  

Ideeën vertalen 

De meiden moesten als  schoolopdracht zelf een activiteit verzinnen en uitvoeren voor een bepaalde 

doelgroep. Omdat ze beiden stage lopen bij meervoudig beperkten én meehelpen bij stichting Space 

Station was de keuze snel gemaakt.  “Als thema voor de workshop hadden we ‘Winterwonderland in 

Nederland’ verzonnen”, vertelt Marina. Ze hebben de workshop met twee klasgenoten  voorbereid. 

“Dan merk je dat je als vrijwilliger meer ervaring hebt dan andere studenten. Doordat het niveau van 

de deelnemers zo laag is, is namelijk niet elk spel geschikt. Dus onze klasgenoten leverden ideeën die 

Renske en ik  ‘vertaalden’ in haalbare spelletjes”.   

 

Respect  

In de theaterworkshop met meervoudig gehandicapten draait alles om het prikkelen van zintuigen. 

Horen, zien, ruiken, proeven, voelen. Dat begint al bij binnenkomst. Dunne, veren boa’s hangen 

boven de ingang en voelen zacht en prettig aan. Vlak erachter hangt een blauw plastic vliegengordijn 

dat klam en koud aanvoelt. Na de zachte veertjes is dat een hele overgang. “Er zijn enkele blinde 

deelnemers. Bij een activiteit als koekhappen gaat het dan om het aanraken, ruiken en uiteindelijk in 

de koek happen. Dat doet normaal ook niet iedereen”, aldus Renske. De meiden zouden graag meer 

studenten bij dit soort activiteiten willen betrekken. Marina: “Je merkt pas wat theater met de 

deelnemers doet als je het zelf meemaakt. Dan pas ga je het zelf ook beleven”.  “En mijn droom is”, 

vult Renske onmiddellijk aan, “dat studenten meer respect hebben voor mensen die ‘anders’ zijn.”  
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Stagiaires 

Naast de Scalda studenten, waren er het afgelopen jaar ook stagiaires van het Calvijncollege, 

het Luzac  en de Hogeschool Zeeland betrokken bij de workshops voor een éénmalige 

kennismaking of een langere periode. Jammer dat we ze weer moeten missen! 

 

 
 

Bal masqué met Medezeggenschapsgroep De Cirkel 

Het was een koninklijk thema op 26 april, met ook nog een knipoog naar het 

voetbalspektakel dat toen nog op stapel stond. Een extra officieel tintje kreeg deze 

workshop omdat de medezeggenschapgroep van De Cirkel aanwezig was. In deze groep 

worden mensen uitgedaagd zeggenschap te nemen over activiteiten binnen de 

dagbesteding. Daar rolde een (werk)bezoek aan Space Station uit met inzet van Marieke, 

Nemi , Diana, Tanja, Desiree , Karin en begeleider Petra als gastvrijwilligers.  

 

 

Tjeerd van Tooren maakte grote stappen vooruit met 
Dennis van Loenhout 

Elly Hoendervanger floreerde onder de zorg en aandacht 
van Tim de Wilde  (foto’s: Joke Bot) 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328662900547287&set=a.283898315023746.68041.282352678511643&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328662900547287&set=a.283898315023746.68041.282352678511643&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328662900547287&set=a.283898315023746.68041.282352678511643&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328662900547287&set=a.283898315023746.68041.282352678511643&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328662900547287&set=a.283898315023746.68041.282352678511643&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328662900547287&set=a.283898315023746.68041.282352678511643&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=328662900547287&set=a.283898315023746.68041.282352678511643&type=1&relevant_count=1
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Waarom zijn de bergen zo hoog? 

De workshop op 29 maart met muzikale ondersteuning van Anita Krijger en Ans + John van 

Krevelen was echt Over de top. Er was een groot deelnemersaantal van 36 personen. 

Studenten, stagiaires, vrijwilligers en begeleiders werden allemaal betrokken bij zang en 

pianospel. Het scenario was gebaseerd op  teksten van Jules de Corte en Frans Halsema. Op 

24 mei werd de workshop op gitaar begeleid door James Denton, afgestemd op het 

fijnzinnige gehoor van de studenten. 

 

         

 

 

Internationale reacties op foto-expositie 

De fotografen Marijke Folkertsma en Silvia Wennekes en vrijwilliger Ans Overdevest  

spiegelen in de expositie “Beeldschoon” de mogelijkheden van mensen, voorbij de 

beperking.  Hoe dat internationaal beleefd wordt, blijkt uit de volgende reacties die in het 

gastenboek werden neergeschreven: 

“Magnifique exposition! Ces personnes handicapées nous donnent une belle leçon de vie  »  

“Eine prachtige Fotoausstellung – sehr beeindruckend und mutig, dass zu tun”  

De foto’s zijn beschikbaar voor expositie en aan te vragen via het mailadres .  

 

 

Ans van Krevelen op piano James Denton op gitaar (foto’s: Joke Bot) 
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 Voor je kiezen 

   

Foodraising 

Een bijzonder smakelijke manier van fundraising was het etentje op 28 april bij Manege 

Balans in Dreischor, op initiatief van onze jarige penningmeester Philomene.  Via facebook 

kon er ingetekend en ingelegd worden op een Surinaamse maaltijd, verzorgd door onze 

voorzitter Marian van der Meij en haar medewerkers van de Manege. Als verrassing reed 

dochter en amazone Santoucha van der Meij in de bak een kuur op muziek. Wie ook een 

keer een kijkje of een hapje wil nemen bij Manege Balans, op 6 oktober is het Surinaams 

feest! Voor meer informatie: www.manegebalans.nl. 

                                                                                                            (foto: Tabitha Wagenvoort) 

Filosofisch en smakelijk was de bijeenkomst 

op 10 mei. Zoet, zuur, bitter, scherp, wrang, 

zacht -  er was heel wat te beproeven die 

middag en er werd een teer punt geraakt: in 

hoeverre ben jij actor in je eigen bestaan bij 

alles wat je voor je kiezen krijgt? In spelvorm 

werd geprobeerd de verschillende smaken te 

respecteren en te profileren.  

Voor je kiezen (decor)  

http://www.manegebalans.nl/
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De Datums 

Het derde jaar van Space Station gaat van start op 20 september 2012 tijdens Het Festival  

van het leren,  een landelijke manifestatie waarbij een breed scala aan opleidingen zich 

presenteert. De overige data voor het eerste semester zijn: 4 oktober, 25 oktober, 8 

november, 22 november en 13 december 2012.De workshops worden net zoals voorgaande 

jaren gegeven in de kleine aula aan de Bessestraat 4 in Goes. Het ROC Zeeland heeft haar 

naam veranderd en met ingang van heden is dit het Scalda gebouw. Er zijn op dit moment 

nog drie plaatsen beschikbaar voor instromers. Voor contact kunt u reageren via 

info@stichtingspacestation.nl of bellen met coördinator Ariene van Westen, tel. 0111-

461384. Uitsluitend mensen die naast hun talenten en levenservaring een meervoudige 

beperking met zich meedragen komen in aanmerking voor de opleidingen van Space Station. 

 

 

                         Foto: Ruben Oreel                  

                                                                

 

Four Freedoms 

Ter gelegenheid van de Four Freedoms award 

ontwierp de Zeeuwse kunstenaar Iris de Leeuw in 

2007 een viertal posters.  Deze zijn afgebeeld op 

een kaart die door Space Station is uitgegeven en 

waarvan de opbrengst ten goede komt aan het 

werk. De kaart wordt geleverd met een 

donkergroene envelop en kan besteld worden via 

info@stichtingspacestation.nl. De kaarten zijn 

verkrijgbaar in sets van vijf stuks à € 10,-.  Prijs per 

partij nader overeen te komen.   

Onder constructie 

De website van Space Station is onder constructie. 

Volg ons op Facebook. 
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