
 
Doven willen zich in Goes van hun beste kant laten zien 

 

 

door Rob Paardekam  

 

GOES – Goes vormt in september het decor voor de Wereld Doven Dagen. In tegenstelling tot wat veel mensen 

denken is dat geen besloten feestje voor doven en slechthorenden. „Iedereen is welkom”, stelt Adrie Blommerde van 

de organisatie. „We hopen ook veel horende bezoekers te mogen verwelkomen, zodat zij kennis kunnen maken met 

de dovenwereld.” 

 

Over de hele wereld wordt op de derde zaterdag in september aandacht gegeven aan dove en slechthorende 

mensen. In Nederland staan rond die datum traditioneel De Wereld Doven Dagen op het programma. De editie van dit 

jaar wordt op verzoek van het Dovenschap georganiseerd door de Zeeuws Brabantse Sportclub voor Doven ( ZBSD). 

Die heeft er al ervaring mee, want in 2009 organiseerde ze ook al de Wereld Doven Dagen in Bergen op Zoom. Dat 

was een groot succes. 

 

Toen de vereniging deze keer ‘ja’ zei, kon Adrie Blommerde, die onder meer verantwoordelijk is voor de financiën, niet 

bevroeden dat het nog een hele toer zou worden om alles rond te krijgen. „In 2009 was alles binnen zes weken gere-

geld, nu ben ik al bezig sinds januari”, verzucht hij. 

 

Met name het vinden van geldschieters valt niet mee, terwijl die wel broodnodig zijn. De ZBSD heeft zelf immers niet 

de financiële middelen om het evenement te bekostigen. Blommerde is teleurgesteld over de houding van veel 

Zeeuwse gemeenten. Aan allemaal is een kleine bijdrage van 230 euro gevraagd, maar tot nu toe hebben alleen 

Goes, Schouwen-Duiveland, Reimerswaal, Noord- Beveland en Tholen een bijdrage toegezegd. „Die eerste twee 

gemeenten geven zelfs meer dan we hebben gevraagd”, stelt hij. „ Daar zijn we ontzettend blij mee. Aan de andere 

kant heeft Terneuzen inmiddels definitief besloten niets te geven. Dat is uitermate teleurstellend. ” Volgens 

Blommerde leeft bij veel gemeenten het idee dat de Wereld Doven Dagen een besloten feestje is van de ZBSD. „Maar 

dat is het juist niet”, zegt hij. „Het is voor alle doven en slechthorenden. En die komen ook uit de gemeenten waar we 

niets van krijgen. Verder hopen we ook veel horende mensen te kunnen begroeten.” 

 

Door het uitblijven van gemeentelijke subsidies dreigde het evenement in het water te vallen. Landelijke sponsors 

zagen met lede ogen aan dat er vanuit Zeeland zelf nauwelijks bijdragen kwamen en dreigden ook af te haken. Pas 

toen enkele Zeeuwse gemeenten over de brug begonnen te komen, kon Blommerde de toegezegde centen veilig 

stellen. 

 

Overigens doen ook het Delta Zeeland Fonds, de stichting Goes Marketing, de Rabobank en de provincie Zeeland 

een behoorlijke duit in het zakje. 150 bedrijven in Zeeland krijgen deze week nog een brief van de ZBSD met het 

verzoek een bijdrage te leveren. 

 

Hoewel de begroting nog niet rond is, durft Blommerde nu wel te stellen dat deWereld Doven Dagen zeker doorgang 

zullen vinden. Maar als er geen sponsors meer bij komen, zal het allemaal een stukje soberder moeten. Blommerde: 

„Ik heb de afgelopen weken veel mailtjes gekregen van doven. ‘Het gaat toch wel door hè?’ vroegen ze zich bezorgd 

af. Ze leven zo enorm naar dit evenement toe.” 
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In 2009 organiseerde de Zeeuws Brabantse Sportclub voor Doven ook al de Wereld Doven Dagen, toen in Bergen op 

Zoom. foto Chris van Klinken  
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