
 

 

 

 

 

 

 

 

Zowat twintig dove mannen en vrouwen van alle leeftijden hebben voor het eerst in hun leven 

kennis gemaakt met meditatie in gebarentaal. Na de eerste les al waren de reacties enorm 

positief. "Meditatie past perfect bij doven", zegt deelneemster An De Beckker. "We kampen 

met zoveel innerlijke en emotionele problemen die we niet naar buiten kunnen brengen. Met 

deze meditatietechnieken kunnen we die opgekropte spanningen verwerken." 

Verantwoordelijken voor dit project van A Queeste of Energy zijn Christ Olyslaegers, 

medium, Anja Vanhove, tolk Vlaamse Gebarentaal en Diane Boonen, lid van de Vlaamse 

Gebarentaalcommissie. "Als vriendin van Diane, die zelf doof is, maakte ik kennis met de 

emoties die dove  mensen dagelijks ervaren", vertelt Christ. "Dingen die in de gewone wereld 

normaal zijn, nemen in die stille wereld heel andere proporties aan. Hun manier om de 

realiteit op te nemen is heel anders dan die van ons. We zijn dan samen gaan zoeken naar 

speciale technieken om via meditatie die problemen te verwerken en hun emoties te leren 

uiten vanuit de beslotenheid van hun wereld. En daar is nood aan. Het allerbelangrijkste voor 

hen is een methode om met hun emoties naar buiten te komen. Voor de horenden staat er bij 

wijze van spreken op elke straathoek een therapeut klaar. Degelijke therapeuten voor doven 

zijn er niet. Wat mee deze problematiek veroorzaakt, is het gebrek aan voldoende tolken om 

relatie- en emotionele problemen met hen te bespreken." 

An De Beckker uit Helchteren, zelf doof en moeder van twee dove kinderen, had dadelijk 

interesse voor dit project. "We kampen met zoveel stress en emotionele problemen", geeft ze 

in gebarentaal aan terwijl Anja vertolkt. "In de huidige maatschappij heeft iedereen stress, 

maar bij doven is dat nog een stuk erger. Ik dacht dat meditatie misschien wel kon helpen 

want dat is een techniek die bijzonder goed bij ons past. Vandag hebben we alleen 

ademhalingsoefeningen geleerd. Eerst was ik erg gespannen maar langzaam kwam ik tot rust. 

Ik voel me nu zoveel relaxter, mijn hoofd is leeg. Ik kijk echt uit naar de volgende lessen." 

Ilse Baeten uit Diepenbeek beaamt haar uitspraken. "In onze contacten met de horende 

ervaren we heel wat beperkingen en stoornissen", legt zij uit. "Als ik gewoon ga winkelen in 

een warenhuis krijg ik keer op keer te maken met communciatiestoornissen. Daar steek ik 

heel wat negatieve energie in. Ik vind het frustrerend dat de maatschappij blijkbaar van ons 

vewacht dat wij ons moeten aanpasssen aan de horende wereld. Nu al heb ik ervaren dat ik via 

deze medidatie tot rust kan komen." 

Als slot van deze eerste sessie roept Christ de deelnemers op om over de horizon te kijken. 

"Laat je door niets afleiden", zegt ze. "Niet denken aan boodschappen doen of wat je je man 

nog moet vertellen... Blaas nu vanuit je buik je adem uit over de horizon." Minutenlang 

heerste er een ingetogen, absolute stilte zoals wellicht alleen dove mensen die ervaren. 


