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Als je slecht hoort en slecht ziet, is de wereld maar een drukke plek. Het OOG en
OOR huis in Haren zorgt voor een beetje sociale ontspanning in de chaos.

Als de koptelefoon op gaat, klinkt de rest van de groep ineens heel ver weg. ,,Zit die goed
om je oren?’’ vraagt Annelie Westhuis. Haar woorden klinken bedompt, terwijl ze maar
twee stoelen verderop zit. ,,Zo ervaar je een beetje hoe het voor de rest van de groep is’’,
vervolgt ze. Aan de koffietafel van het OOG en OOR huis in Haren hoort en ziet iedereen
op zijn eigen manier.
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Westhuis opende eind maart het centrum voor mensen die zowel slechtziend als
slechthorend zijn. Het eerste in zijn soort in Noord-Nederland. Een verademing voor de
cliënten die wekelijks uit de drie noordelijke provincies naar Haren komen. ,,Het is fijn om in
een groep te zijn waar herkenning is’’, zegt Eef (67). ,,Waar je niet hoeft uit te leggen hoe
het is, omdat iedereen het al begrijpt.’’

Schoteltjes met servet

Een microfoon op tafel is verbonden met haar gehoorapparaat, waardoor zij in een rustige
omgeving mensen goed verstaat. ,,Het geluid van een kopje dat op een schoteltje wordt
gezet, wordt ook versterkt’’, zegt Westhuis. Daarom zijn de schoteltjes hier bedekt met een
servet. ,,Dan is het nu nog rustig. Stel je een station of een verjaardag voor’’, zegt Jessyca
(25). Een smeltkroes van geluiden, waar geen touw aan vast te knopen is. ,,En waar je niet
kunt compenseren met je zicht’’, vult Anneke (64) aan. ,,Als je alleen doof bent, probeer je
nog te liplezen of aan iemands houding de emotie op te maken.’’ Met beide beperkingen
heb je meer hulp nodig.

Een-op-een begeleiding

In het OOG en OOR huis wordt met iedereen rekening gehouden en wordt er tegelijkertijd
van alles ondernomen. ,,Ik heb hier ontdekt dat ik het leuk vind om creatieve dingen te
doen’’, zegt Jessyca enthousiast. Zo werkt ze bijvoorbeeld met een naaimachine. ,,Daar
heb ik een-op-eenbegeleiding bij nodig en die krijg ik hier.’’ Anderen ontdekken hun
kookkunsten, genieten van het gezelschap of komen voor de bewegingsles die om de
week wordt gehouden. Allemaal onder begeleiding van Westhuis en een handjevol
beschikbare vrijwilligers.



,,Zie jij zo weinig?’’ vraagt vrijwilligster Karla aan Eef. Ze heeft een met zwarte tape
afgeplakte werkbril op. Een simulatiebril, om goedzienden een beetje te laten ervaren hoe
haar zicht is. Aan een glas is een extra koker vastgemaakt. In de tape aan het uiteinde van
de koker zit een gaatje ter grootte van een paar zoutkorrels. ,,Ik moet continu mijn hoofd
draaien om iets te zien’’, vervolgt de vrijwilligster. Dat is waarom Eef niet graag tussen twee
pratende mensen in zit, maar er liever iets achter. ,,Je raakt eraan gewend hoor’’, stelt ze
Karla gerust.

Beweging

Toch zorgen de beperkingen ervoor dat veel doofblinde mensen teruggeworpen worpen in
hun eigen wereld. ,,Een van de gevolgen is dat mensen bijvoorbeeld niet voldoende
beweging krijgen’’, licht Westhuis toe.

In het schoolgebouw waarin het OOG en OOR huis is gevestigd, is alle ruimte om te
bewegen. Iedere week leeft de groep zich uit in de gymzaal van de basisschool. Hoepels,
ballen, tennisrackets of pionnen, met allerhande voorwerpen worden spellen gespeeld. En
algauw blijkt dat iedereen van een beetje competitie houdt.

,,Ja, nu snel naar voren lopen’’, klinkt het in de zaal. De groep is verdeeld in twee teams,
die beide in een rijtje staan. Al voelend wordt van de voorste naar de achterste een bal
doorgegeven. Bovenlangs of onder de benen door. Als de laatste de bal heeft, snelt die
naar voren. Zo schuiven de teams de zaal door. Wie het eerst aan de overkant is, wint.
,,Ja, gewonnen!’’ roept iemand blij. Op ieders gezicht staat een lach. ,,Nog een keer?’’
vraagt Westhuis. Nog een keer, stemt iedereen in. Dan krijgt het andere team ook de kans
om te winnen.
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Afslankpil enorm succes!
Wetenschappers verrast door

sultaten. 17 kilo in twee weken kwijt
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Herinneringscentrum Westerbork
verkoopt Mein Kampf van Adolf Hitler

D66-leider Pechtold
beschuldigd van wangedrag
in ontslagbrief raadslid
Meppel na relatiebreuk

In haar ontslagbrief aan de
burgemeester van Meppel haalt
voormalig raadslid Anne Lok
(36) ongemeen hard uit naar
haar ex-geliefde Alexander...
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Bezoek koninklijke familie
aan Groningen 240.000
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koninklijke-familie-aan-
Groningen-240.000-euro-
duurder-dan-gedacht-
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Politie klaar met onderzoek
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