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Hallo allemaal!
Op donderdag 2 mei was er weer een StotterCafé. Ditmaal kwam Boyan Ephraim, onder
andere bekend als nieuwslezer bij TV West en de voice-over bij het RTL nieuws. Tegen achten
waren we met een groep van 14 man, was het al flink gezellig in het Café en was het tijd te
starten met het programma.
Het programma werd gestart met een korte ontspanningsoefening die ons werd gegeven
door Pieter Groen. Hierna was het woord aan Boyan. Hij wilde graag eerst nader kennismaken
met de gasten en stelde een voorstelronde voor. Alle gasten deden hier enthousiast aan mee
en vertelde onder andere wat voor hen het belang van het StotterCafé is. Daarna begon
Boyan zijn verhaal en vertelde dat hij tijdens de basisschool en middelbare school stotterde
en daar ook mee gepest werd. Desondanks volgde hij toch zijn ambitie de journalistiek in te
gaan. Al op jonge leeftijd nam hij samen met vriendjes journaal- en weerberichten op en na
schooltijd kon hij uren kijken naar nieuwsbulletins op RTL Z. Hiermee begon zijn droom om
ooit nieuwslezer bij een TV- of radiozender te worden. Deze droom kwam uit toen hij op
negentienjarige leeftijd de jongste nieuwslezer van Nederland was.
Boyan deed zijn verhaal zittend aan tafel waardoor er in ongedwongen sfeer een gesprek en
discussie ontstond tussen hem en de gasten. Hij benadrukte dat als je een ambitie hebt, je
die moet volgen ondanks het feit dat je geconfronteerd kan worden met belemmeringen.
Boyan liet de gasten ook enkele fragmenten van tv en radio uitzendingen zien en horen.
Hierbij viel het op dat Boyan niet stottert. Zijn verklaring hiervoor is dat hij tijdens live
opnames totaal gefocust is op de taal, de intonatie, de klank van zijn stem, de tekst en het
voorlezen hiervan. De gasten aan tafel praatten gedurende de avond enthousiast mee, stelde
vragen en spraken hun bewondering uit voor wat het succes dat Boyan reeds heeft behaald.
Na dit ‘officiële’ gedeelte was het tijd voor een spelletje en bleven de gasten napraten onder
het genot van een drankje. Al met al weer een zeer geslaagde avond die een vervolg zal
krijgen op 20 juni. Tijdens deze editie komt Dennis Ensing vertellen over zijn stotterverleden,
zijn Del Ferro traject als cursist, zijn nieuwe werk en missie bij Del Ferro en de veranderingen
binnen Del Ferro door de jaren heen. Het zal de laatste editie van dit seizoen zijn.
Wij willen Boyan Ephraim graag bedanken
voor de invulling van de avond. Heeft u
ideeën, dan mag u deze delen via de mail
(stottercaferotterdam@gmail.com), door te
appen naar 0657219400 of door te bellen
naar Pieter Groen (0703543054). U bent
ook van harte welkom in de StotterCafé
groepsapp (0657219400).
Met vriendelijke groet,
Pieter Groen en Tom Wittebrood

De groep aanwezig op 2 mei 2019.

