
'Dialogue in Silence'
Theater- en Dansproject voor en door doven in Ethiopië

Inleiding
Ethiopië is een land in Oost/Afrika en het staat bekend vanwege de mooie natuur

en boeiende diversiteit aan culturen. Maar het is ook een erg arm land. Het

gemiddeld inkomen is een van de laagste ter wereld en het land kent veel

sociaaleconomische problemen. Veel mensen leven onder de armoede grens en in

bepaalde delen van het land zijn er problemen met de voedselvoorziening.

Gehandicapten hebben het extra zwaar in

Ethiopië. Er zijn zo goed als geen sociale

voorzieningen en ze zijn vaak volledig op

zichzelf aangewezen. Dit geldt ook voor doven

en slechthorenden. In de samenleving worden

zij erg gestigmatiseerd. Veel mensen denken

dat doven dom zijn en niet veel kunnen, zij

verwarren doofheid met een intellectuele

beperking. Dit beeld is natuurlijk niet juist!

Doven hebben net zo veel capaciteiten als

horenden en ze zijn heel goed in staat om een

betekenisvol leven te leiden en voor zichzelf te

zorgen, mits zij begrepen worden door hun

omgeving. Dat is een groot probleem in

Ethiopië en daar willen wij iets aan veranderen.

Maatschappelijke projecten voor de
Dovengemeenschap
Wesemann Travel is een reis/ en projectorganisatie gespecialiseerd in de Dovenwereld. Zij
organiseren reizen over de hele wereld voor en door doven, en in verschillende landen begeleiden

zij lokale ontwikkelingsprojecten. Sinds 2013 zijn zij actief in Ethiopië en in samenwerking met de

Nederlandse stichting Respo International organiseren zij geregeld uitwisselingsprojecten voor
dove jongeren. Respo International is een stichting uit Zwolle en ondersteunt sociale programma’s

voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. In Ethiopië werken zij samen met de

organisatie Dires for Development. Dires werkt nauw samen met de dovengemeenschap en voert

allerlei projecten uit gericht op het verbeteren van hun positie in de samenleving.

Bewustwording van Dovencultuur via theater en dans
Het samenwerkingsverband Wesemann Travel – Respo International – Dires for Development

heeft de ambitie om in het najaar van 2016 een nieuw project op te zetten gericht op het creëren

van meer bewustwording over Doven en slechthorenden in de Ethiopische samenleving. Via

theater en dans willen zij mensen in Ethiopië laten zien dat doven niet minderwaardig zijn en veel

in hun mars hebben. Eind 2015 en begin 2016 is een professionele dove drama docent uit

Noorwegen te gast geweest in Ethiopië. Zijn bezoek werd georganiseerd vanuit een door de EU

gefinancierd uitwisselingsproject, en samen met een aantal talentvolle jonge dove acteurs is er een

theatergroep voor en door doven opgericht in de hoofdstad Addis Ababa. De groep is intensief

Dove jongeren uit Nederland doen mee aan een gymles op
een dovenschool in Addis Ababa = 2014



getraind en ze hebben verschillende theater voorstellingen gegeven in zowel

Addis Ababa als in steden in afgelegen regio’s. Er is opgetreden in theaters en

op dovenscholen, en veel dove kinderen en hun ouders hebben voor het eerst

doven op het toneel gezien. Dit heeft hun beeld van doofheid positief beïnvloed.

Ook veel horenden kwamen op deze evenementen af en het heeft uitgebreid in

de krant gestaan, het project is zelfs een aantal keer op nationale tv geweest.

Het heeft doofheid op een positieve manier onder de aandacht gebracht en het

heeft een betekenisvolle impact gehad op zowel doven zelf als de 'horende'

maatschappij.

Wij willen in de tweede helft van 2016 deze activiteiten voortzetten en doorgaan met het

verspreiden van een positief beeld van de dovengemeenschap in Ethiopië. De focus ligt op het laten

zien wat doven allemaal kunnen. Ze kunnen werken, bedrijven beginnen, trouwen, kinderen

krijgen, plezier maken, en dus ook

uitstekende theater voorstellingen verzorgen.

Er is zelfs een dove dansgroep die op basis

van ingestudeerde choreografie en het voelen

van bassritmes hoogwaardige

dansvoorstellingen kan geven. Dit is heel

bijzonder voor de Ethoipische samenleving,

en een verdere ontwikkeling van dit project

kan een grote impact hebben. Dove kinderen

kunnen de acteurs als voorbeeld zien en

geïnspireerd raken ommet meer

zelfvertrouwen in het leven te staan. En de

horende wereld kan zien dat doven niet

minderwaardig zijn aan horenden.

Projectplan
Ons plan is om in de tweede helft van 2016 de

eerder dit jaar opgerichte dove theatergroep

voort te zetten en de volgende activiteiten te

ontplooien:

/ Het geven van workshops over Dovencultuur en gebarentaal op dovenscholen door het

hele land. Het programma is speciaal ontworpen voor dove kinderen om hen een positief

beeld te geven van hun eigen doofheid. Met name buiten de hoofdstad is hier grote behoefte

aan.

/ Het organiseren van excursies voor (horende) bedrijven en andere organisaties (zoals

ambassades en overheidsinstellingen) om te laten zien dat doven gelijkwaardig zijn, en

bijvoorbeeld hele goede werknemers kunnen zijn. Dove koks bereiden een diner en

professionele dove acteurs geven een workshop over gebarentaal en dovencultuur.

/ Optreden op festivals en in theaters door het hele land. Het algemene publiek kennis laten

maken met Dovencultuur en gebarentaal, laten zien dat doofheid niet alleen een

handicap is maar vooral een cultuur en manier van leven.

Dove professionele acteur en drama docent uit Noorwegen
was vier maanden te gast in Ethiopië = 2015/16



Het plan is om vanaf november 2016 te beginnen met het actief aanbieden van de

workshops en excursies aan bedrijven en organisaties in Addis Ababa. In de

periode augustus / oktober 2016 zal geëxperimenteerd worden met deze aanpak

en zullen er communicatie/ en promotiematerialen worden ontwikkeld. De eerste

'tournee' van de doven theatergroep staat gepland naar de steden Dire Dawa en

Harar in het oosten van het land, medio oktober 2016.

Plan van aanpak en Financiering
Dit project valt samen met andere lopende activiteiten van de betrokken

organisaties en maakt onderdeel uit van een bredere aanpak gericht op het creëren van kansen

voor de dovengemeenschap in Ethiopie. Zo vinden er in de periode september / oktober 2016 een

aantal trainingen plaats gericht op media en communicatie die door professionals uit Europa

worden uitgevoerd. De dove acteurs doen mee aan deze trainingen zodat zij in staat worden

gesteld om op een professionele manier hun activiteiten zichtbaar te maken. Ook zal er in oktober

een groep studenten van de Hogeschool Utrecht te gast zijn in Ethiopie en een bijdrage leveren aan

deze ontwikkelingen. Deze activiteiten

worden uitgevoerd vanuit het project 'Get up

and Connect' en zijn mede gefinancierd door

de Europese Unie.

Om de plannen en ambities voor de

theatergroep mogelijk te maken is

aanvullende financiering nodig, en er is

behoefte aan materialen.

De kosten ramingen en activiteiten die zijn

gepland voor 2016 zijn:

repeteren

De theater en dansgroep bestaat uit 9

personen en om het niveau hoog te houden

moeten zij regelmatig repeteren. Het gaat

om repeteersessies van een hele dag en in

de periode september / december 2016 willen zij 10 keer bij elkaar komen om de theater en

dansvoorstellingen te oefenen, en nieuwe stukken te ontwikkelen.

Kosten: €6,50 onkosten per persoon x 9 personen x 10 bijeenkomsten = € 585

Media training

De deelnemers gaan in de periode september en oktober 2016 twee trainingen volgen gericht op

het ontwikkelen van media skills. Het gaat om video en montage vaardigheden, en het ontwikkelen

van een website. Deze kennis en vaardigheden zullen ze gebruiken bij het uitvoeren van dit project.

Kosten: €0, vergoed door extern EU project

Bezoekers van onderwijsinstelingen voor doven uit
Nederland en Noorwegen bezoeken Ethiopie = 2015



Proef voorstellingen en workshops

In de periode september en oktober heeft de theatergroep de kans om twee

workshops te verzorgen en één theatervoorstelling binnen de eigen kring. Het

betreft workshops voor bezoekers van Dires for Development en een voorstelling

in een theater als onderdeel van een project uitvoering van de zelfde organisatie.

Deze voorstellingen worden gezien als 'try out' en onderdeel van de

voorbereidingen voor het lanceren van het project. Alleen onkosten voor vervoer

en materialen worden geraamd.

kosten: €6,50 onkosten per persoon x 9 personen x 3
activiteiten = € 175,50

Website ontwikkeling en promotie materiaal

Om het project zichtbaar te maken en de workshops

en activiteiten aan te bieden aan een relevante

doelgroep zal er een website worden gemaakt en

flyers worden verspreid. Op de website worden alle

activiteiten van de theater/ en dansgroep zichtbaar

gemaakt. Er wordt een aansprekende flyer gemaakt

die in de loop van 2016 zal worden verspreid in een

relevant netwerk in Ethiopie. De website en flyers

worden gemaakt door vrijwilligers. De geraamde

kosten betreft alleen de hostingkosten voor de website

en drukkosten voor de flyers.

kosten: €200 voor website (hosting en onderhoud voor één jaar) en €150 voor flyers (drukkosten) = €
350

Tournee Oost/Ethiopie

In oktober staar de eerste tournee van de groep gepland. Zij gaan Dire Dawa en Harar bezoeken,

twee steden in het oosten van het land. In deze regio is nog weinig bewustzijn over doofheid en

dovencultuur. De theatergroep zal ten minste twee voorstellingen geven op dovenscholen voor in

totaal meer dan honderd dove kinderen, en er wordt geprobeerd om een voorstelling te geven in

een theater voor een horende publiek. De steden liggen op ongeveer 500 kilometer van Addis

Ababa en de hele tour duurt 5 dagen

kosten:

vervoer (busje): €125 x 5 dagen = € 625
accommodatie en eten/drinken: €12 x 9 personen x 5 dagen = €540
toelage acteurs: €8,50 x 9 personen x 5 dagen: € 382,50

totaal: €1547,50

Het totale budget voor het hele project in de periode september / december 2016 bedraagt:

€ 2658

Repetities van de Doven theater= en dansgroep in het
sportcentrum van Dires for Development = 2016



Resultaten en toekomstvisie
Aan het einde van 2016 hebben wij de volgende resultaten voor ogen:

/ De doven theatergroep heeft verschillende theaterstukken voorbereid en is in

staat om deze uit te voeren. Het gaat om theater en workshops voor dove kinderen

op dovenscholen met als doel om hen een positief beeld te geven van hun doofheid,

een theaterstuk van ongeveer 1 uur voor een horend publiek om bewustwording

omtrent dovencultuur te verspreiden, en om het geven van gerichte workshops

aan kleine groepen horenden.

/ Er is een website in gebruik waarin de theatergroep hun activiteiten presenteren aan zowel een

internationaal als een lokaal publiek. De theatergroep onderhoudt de website zelf en publiceert

nieuwsberichten over hun activiteiten

/ Op commerciële basis worden speciale diners aangeboden aan bedrijven en (overheids)

instellingen. De diners vinden plaats in een locatie van Dires for Development en worden bereid

door dove koks. De dove acteurs geven in de vorm van theater en workshops informatie over

doofheid, Dovencultuur, en gebarentaal.

/ De doven theater groep heeft workshops gegeven op dovenscholen in het oosten van Ethiopie en

heeft complete programma's klaar om soortgelijke workshops te verzorgen in andere delen van

Ethiopie.

Hiermee ligt er een basis om het project op een duurzame manier verder te ontwikkelen in 2017.

Er worden inkomsten gegenereerd uit de commerciële activiteiten en de groep zal met begeleiding

van de partners zelfstandig fondsen werven om verdere ontwikkeling mogelijk te maken.

Verantwoording en verslaglegging
Het project wordt uitgevoerd door Wesemann

Travel in samenwerking met de lokale partner

Dires for Development. Zij zorgen voor lokale

begeleiding en de praktische implementatie.

Stichting Respo International beheert de fondsen,

het is een officieel erkende charitatieve instelling

en beschikken over alle noodzakelijke

keurmerken.

Eind 2016 zal er door Wesemann Travel een

verslag worden uitgebracht waarin de voortgang

en resultaten van het project worden

gerapporteerd, met een financiële

verantwoording. Het verslag wordt aangeboden

aan de donateurs en partner organisaties.

Het doven dans= en theatergroep met bezoekers uit
Noorwegen = februari 2016


