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ZIERIKZEE - Ze worden onthaald met een rode loper. Die ligt niet op de vloer, maar zweeft 

in de lucht zodat ze hem aan kunnen raken. In de ruimte die ze betreden klinkt klassieke 

muziek die als een warme deken om hen heen valt. Zintuigen spelen een hoofdrol tijdens 

Space Sttation, een theaterworkshop voor meervoudige gehandicapten. Een initiatief van 

Sociaal Cultureel Werk De Lichtboei. 

 

Het Multifunctioneel centrum in Zierikzee was gisteren het podium voor Space Station, een 

theaterworkshop voor meervoudig gehandicapten, 

(foto Marijke Folkertsma) 

 

Het is wennen in het begin. De begeleiders zijn vertrouwd, maar verder is alles anders: de 

ruimte, de muziek en het licht. Voor Chris is het spannend. Even te spannend. Hij verwijdert 

zich van de rond workshopleidster Philomene op ’t Hof opgestelde groep, draait verlegen om 

zijn eigen as, maar wiegt met zijn hoofd wel mee op de maat van de muziek. Geen probleem 

bij Space Station. Niets moet en alles mag tijdens de workshop, bedoeld om hen die geen voor 

iedereen verstaanbare stem hebben die stem te geven. De deelnemers aan de workshop mogen 

dan meervoudig gehandicapt zijn, dat is niet meer dan een onderdeel van hun identiteit. 

 

Stukje bij beetje breekt Op ;t Hof de ban van het onbekende en weet de deelnemers aan de 

workshop – cliënten en begeleiders van het Gors, Arduin en woongemeenschap Fleuroja - de 

theaterworkshop in te trekken. Met behulp van een grote lap doorzichtige rode stof wordt een 

‘vriendschapsmuur’ rond de kring opgetrokken. Een muur die door bijdragen van de 

workshopdeelnemers wordt versierd met allerlei attributen. Hans valt een bundel lichtgevende 

strengen ten deel, Joost ontvangt een pluim en Janny krijgt een stuk goudkleurige folie. Want, 

legt Op ’t Hof uit, het is goud waard als je gewoon bent wie je bent. 

 

Chris bekijkt het nog steeds van een afstand maar, ook hem weet Op ’t Hof bij het 

groepsgebeuren te betrekken. “Jij kunt zo mooi dansen met je hoofd. Voor jou zetten we 

dansschoenen bij de muur. Koninklijke schoenen.” Eén van de begeleiders toont de schoenen 

aan Chris en héél even breekt een glimlach door. Daarna gaat het gezicht weer op 

ondoorgrondelijk en onderzoekend tegelijk.  

 

Zierikzeeënaar J. Buijze beleeft alles met een brede glimlacht. Hij is met zijn meervoudige 

gehandicapte zoon Rob (42 jaar) naar de workshop gekomen. “En ik zie gewoon aan Rob dat 

hij het naar zijn zin heeft. Hier. Hij kan het me niet vertellen, maar ik zie het aan zijn 

lichaamstaal. Aan zijn bewegingen. Ik vind dit ook een ontzettend leuk idee;” 

P. Benschop van Mee Zeeland - een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt en 

adviseert - is al even enthousiast. “Ik vind dit echt heel bijzonder. Vooral omdat deze groep 

gehandicapten meestal buiten de boot valt. Het feit dat deze workshop speciaal op hen gericht 

is, maakt het in mijn ogen tot een heel bijzonder project.” 

 

Eén van de Gors-begeleiders sluit zich daar volmondig bij aan. “Erg indrukwekkend. Het is 

zo ontzettend leuk dat deze mensen nu eens in het licht staan. Echt een heel goed initiatief.” 

 



Op ’t Hof, die de workshop samen met een aantal vrijwilligers verzorgt, toont zich na afloop 

van de eerste sessie moe maar voldaan. “We hebben heel hard aan de voorbereiding van deze 

workshop gewerkt en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Voor mij is het echt een uitdaging 

om met iedereen contact te krijgen en dat is goed gelukt. Het is mij erg meegevallen.” De 

gisteren gehouden workshop was de eerste in een reeks van twintig. 
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