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DOS is naar aanleiding van het WFD World Congress in Canada in 2003 opgericht. In 2011 heeft 
DOS op het WFD World Congress in Durban, Zuid Afrika interviews opgenomen met dove mensen 
uit het Zuiden en dove mensen die ontwikkelingswerk hebben gedaan. Het WFD World Congress 
blijkt een perfecte plek voor inspiratie, voor netwerken en het uitwisselen van ervaringen. Na het 
succes van de DVD project wilden we graag het materiaal verder aanvullen. Van 28 juli t/m 1 
augustus 2015 is DOS opnieuw naar het WFD World Congress afgereisd, ditmaal in Istanbul, 
Turkije. De afgevaardigden van DOS waren: Roos Wattel (organisator side event, interviewer, 
verslaggever), Linde Terpstra (host side event, interviewer, verslaggever), Martine Wattel 
(facilitator side event, interviewer, verslaggever), Bart Koolen (cameraman en montage).  Hier 
leestu een verslag van de werkzaamheden van DOS tijdens dit congres. 

Interviews
We hebben woensdag 29 juli tot en met zaterdag 1 augustus iedere dag diverse interviews gedaan.
In totaal hebben we elf dove mensen geïnterviewd uit respectievelijk: Kenia, Nepal, Albanië, 
Duitsland, India, Haïti, België, Ethiopië, United Kingdom en Filipijnen. De interviews gingen over de 
ervaringen van dove mensen met ontwikkelingsprojecten of vrijwilligerswerk: dove mensen uit het 
Zuiden werden gevraagd naar hun ervaringen met westerse ontwikkelingswerkers in hun land. 
Waar heeft men behoefte aan? Wat zijn de knelpunten? Wat zijn de verbeterpunten? Dove 
mensen uit het Westen werden gevraagd naar hun ervaringen in het doen van vrijwilligerswerk of 
ontwikkelingswerk in het Zuiden. Wat hebben ze gedaan? Wat hebben ze er van geleerd? Wat 
zouden ze de volgende keer anders aanpakken? Wat zijn de knelpunten? Wat willen ze anderen 
meegeven? 

De interviews werden positief ontvangen door de geïnterviewden, alle deelnemers waren 
enthousiast om hun verhaal te vertellen voor de camera. Het werd opnieuw duidelijk wat het 



belang hiervan is: dat de kennis dat er al aanwezig is wordt gedeeld met elkaar en verder wordt 
verspreid. Er is gespard met de mensen over mogelijkheden om dit verder uit te bouwen naar een 
internationaal netwerk van dove mensen waar er ervaringen uitgewisseld kan worden en er 
geïnvesteerd kan worden in kennisontwikkeling. 

Videobeelden
Op het WFD Congress waren er ook een aantal boeiende lezingen, vooral op de vierde dag van het 
congres dat als thema 'Developing Countries' had. We hebben de hele week een aantal stukjes van
de lezingen opgenomen en daarna een samenvatting voor de camera verteld. Op woensdagavond 
was er een side event van Kentalis International in samenwerking met Abilis en CBM, waar we ook 
interessante stukjes hebben gefilmd, zodat we dit ook kunnen delen met de mensen die niet naar 
het WFD Congress konden komen. 

De interviews en de videobeelden zijn opgenomen door Bart Koolen en wordt ook gemonteerd tot 
één geheel door hem. Het uiteindelijke filmpje willen we omstreeks oktober-november delen via 
Vimeo, waar het filmpje vrij te bekijken is voor iedereen en dit eenvoudig kan worden verspreid via
social media. 

De hoofdlijn van het filmpje is “Hoe kan het doen van vrijwilligerswerk en ontwikkelingswerk de 
uitwisseling tussen doven in het Westen en het Zuiden bevorderen en daarmee de ontwikkeling 
van de beide groepen doven?”. We hopen met het filmpje een bijdrage te leveren aan de kennis en
bewustzijn omtrent ontwikkelingssamenwerking en uitwisselingen tussen dove mensen uit het 
Zuiden en het Westen.  

 



Side Event in samenwerking met Wesemann Travel
DOS had aanvankelijk het plan om een presentatie te geven op het WFD Congress tijdens de 
themadag 'Developing Countries', over het werk van DOS en de DOS dvd te vertonen. Helaas is de 
abstract niet geaccepteerd door de selectiecommissie en moesten we iets anders bedenken om 
onszelf te kunnen presenteren. In overleg met Wesemann Travel besloten we samen zelf een side 
event te organiseren. 

Op donderdagavond 30 juli hebben we het side event in een conferentieruimte in een hotel nabij 
het Congrescentrum georganiseerd. Het thema was "Development of Deaf Culture and global 
citizenship through travelling and voluntary/development work". Tijdens deze avond hebben DOS 
en Wesemann Travel over hun werkzaamheden verteld, en hebben we stukjes uit de DOS dvd 
vertoond, evenals een filmpje over Ethiopië (van Wesemann Travel). Vervolgens was er een uur 
lang discussie. Er waren vier stellingen waar iedereen op kon reageren. Ondanks de hitte was de 
actieve participatie vanuit het publiek zeer hoog. Het was prachtig te zien dat er vanuit diverse 
achtergronden werden gereageerd op de stellingen: vanuit verschillende continenten waren er 
verschillende perspectieven. Het was een unieke avond waarop dove mensen uit het Zuiden én het
Westen echt zelf de kans kregen om hun verhaal te doen, en we alle perspectieven tegelijk belicht 
kregen. Uit de discussie kwam vooral naar voren dat gelijkwaardigheid en respect voor 
cultuurverschillen en werktempo de belangrijkste sleutels zijn tot succes. 

Na afloop kregen we te horen dat sommige mensen er echt kippenvel van hadden! In totaal 
hebben maar liefst 120 mensen deze avond bijgewoond. Na het programma was er gelegenheid 
tot netwerken, mensen bleven nog lang na hangen om na te praten. 

Vanuit de hoek van professionele ontwikkelingswerkers is naar voren gekomen dat men behoefte 
heeft aan een weekend uitwisseling met alleen Dove ontwikkelingswerkers, waarbij men 
ervaringen en kennis kan uitwisselen, maar elkaar ook vooral goed kan begrijpen (qua 
cultuurverschillen, uitdagingen van ontwikkelingswerk). 

Netwerklijst
Door het uitvoeren van de interviews, het organiseren van de Side Event, het bijwonen van diverse 
lezingen en het side event van Kentalis International en andere ontmoetingen 'op de gang' heeft 
DOS haar netwerklijst weer verder kunnen uitbreiden. Het blijkt maar weer dat het WFD Congres 
dé plek is voor netwerken en het ontmoeten van dove mensen van uit de hele wereld. 



Vervolg
Het filmpje wordt tussen oktober-november gepubliceerd via Vimeo en gedeeld via sociale media. 
In Maart 2016 wordt de volgende DOS dag georganiseerd en hier zal ook het filmpje worden 
vertoond. Er wordt contact opgenomen via de mail met de opgedane contacten voor het 
netwerklijst om de projecten te bevestigen. Hierdoor wordt de DOS database vergroot. Er wordt 
nagedacht over hoe DOS verder te vormgeven om de uitwisseling tussen doven wereldwijd verder 
te optimaliseren. 

Dankwoord
DOS wil de Stichting Vrienden van Effatha hartelijk bedanken voor de financiële steun, waardoor 
het werk op het WFD Congress in Istanbul mogelijk werd gemaakt. 

Roos Wattel, namens het bestuur van DOS: Kika Meereboer, Martine Wattel en Lisanne Houkes
Met dank aan onze vrijwilligers en medewerkers: Linde Terpstra en Bart Koolen


