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Dinsdag 20 november 2007 - ZIERIKZEE - Space Station, het workshopproject voor 

meervoudig gehandicapten, legt met ingang van het derde seizoen, donderdag, de meetlat 

aanzienlijk hoger. De bedenkers van het project, Philomène op 't Hof en Arienne van Westen, 

focussen zich na twee succesvolle seizoenen nu ook op de lange termijn. Zij willen 

lesmateriaal verzamelen voor een speciale kunstopleiding bij een reguliere onderwijsinstelling 

zoals het ROC. 

  

Ze zouden dat aanbod graag verankerd zien binnen reguliere instelingen en dus niet geïsoleerd 

bij specifieke organisaties voor mensen met een intensieve hulpvraag.  

 

Het lesmateriaal dient aan te sluiten bij de beleving van deze mensen. "Voor zover ons 

bekend, zijn er elementen opgenomen in dit project die nergens anders in Europa te vinden 

zijn", zegt Op 't Hof.  

 

Zij en Van Westen kanten zich tegen de vrij algemene opvatting dat meervoudig 

gehandicapten ongeschikt zijn voor culturele activiteiten. Meestal wordt de nadruk gelegd op 

de beperkingen van deze mensen. 'Ze hebben een ernstige verstandelijke én lichamelijke 

handicap. De meesten kunnen niet praten en niet lopen. Ze kunnen net zoveel begrijpen als 

een baby van een paar maanden oud. Veel van deze mensen kunnen ook niet goed zien of 

horen en ze hebben epilepsie'.  

 

"Wij ervaren die systematische uitsluiting als een onrechtvaardigheid waar iets aan gedaan 

kan worden. Het onderwijs en het culturele leven kunnen toegankelijk gemaakt worden voor 

iedereen." Op 't Hof en Van Westen doen dat door middel van workshops bij Space Station. 

Zij keren de zaak dus om: Niet uitgaan van hetgeen meervoudig gehandicapten niet kunnen, 

maar activiteiten aanbieden waar deze mensen wél iets aan hebben. 

 

Uitgangspunten zijn elementen uit de theaterwereld (vormgeving, muziek, poëzie) en ervaring 

met de zintuigen. "Wie het landschapsdecor niet kan zien, kan het wel ruiken. Wie het niet 

kan horen, kan het aanraken. Wie het niet kan begrijpen, kan de saamhorigheid en live muziek 

als een warme deken om zich heen voelen." 

 

Toneeldoeken van veel verschillende materialen spelen een belangrijke rol. Van Text to 

Texture is de omschrijving daarvoor in het projectplan. Op 't Hof en Van Westen geven 

daarmee aan dat de sfeer van een verhaal niet alleen met tekst, maar bijvoorbeeld ook met het 

voelen van een stofstructuur is op te roepen. Twee succesvolle seizoenen Space Station 

hebben al heel wat vooroordelen kunnen wegnemen. Sponsoring en fondswerving verlopen 

behoorlijk goed en er is een goede samenwerking tussen MEE-Zeeland en zorgaanbieders als 

't Gors en Zuidwester. Verder is er grote bereidheid bij vrijwilligers uit de regionale 

kunstsector.  

 

De fototentoonstelling Beeldschoon is als het ware op de speelvloer ontstaan. De opnamen 

van vakfotografen Marijke Folkertsma en Sylvia Wennekes tonen geluksmomenten die de 

deelnemers tijdens de workshops ervaren. 

 



Space Station begint donderdag het derde seizoen. Doel op de lange termijn is: opzet regulier 

aanbod culturele activiteiten voor meervoudig gehandicapten 
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