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Boyan Ephraim spreekt bij StotterCafé
Bergschenhoek - Kan iemand die
stottert toch nieuwslezer worden?
Boyan Ephraim lukte het. Hij werkt
als nieuwslezer bij onder andere TV
West en Radio Rijnmond en was
zelfs de jongste nieuwslezer van
Nederland. “Het is paradoxaal om
als iemand die stottert een beroep
te kiezen waarbij je stem zo belangrijk is”, vertelt Boyan. “Toch wilde
ik het graag en heb er hard voor
gewerkt.” Vanwege zijn bijzondere
verhaal werd hij uitgenodigd om te
spreken bij het StotterCafé Rotterdam op 2 mei.
Door Sanne Lenselink
Voor een man of veertien houdt de
23-jarige Boyan zijn praatje. In het
publiek zitten stotteraars, logopedisten, stottertherapeuten en anderen
die interesse hebben in het onderwerp. Vrijuit wordt er gesproken over
wat stotteren met iemand doet en
wat voor invloed het op zijn of haar
leven heeft gehad. Na een korte meditatieoefening laat Boyan wat van
zijn werk horen waarin hij vloeiend
spreekt. Daarnaast brengt hij een
fragment ten gehore waar hij stottert. De jonge nieuwslezer geeft aan
dat hij het niet goed vindt dat hij
blijft hangen bij, in dit geval, de letter l. “Ik ben heel kritisch op mezelf.”
De andere aanwezigen zijn het niet
met hem eens: voor hen valt zijn
stotteren wel mee. Ondanks vele

therapieën stotteren sommigen al
hun hele leven, zo struikelt de een
alleen over bepaalde klanken, de ander komt nauwelijks uit zijn of haar
woorden en durft niet veel te zeggen.
Gefocust
De vraag die iedereen wil stellen: hoe
komt het dat Boyan niet stottert tijdens zijn werk? Hij legt uit dat het
komt doordat hij zo gefocust is. “Ik
weet wat ik moet zeggen en heb de
tekst naar mijn mond gezet voordat
het op de autocue verschijnt. Met de
juiste intonatie, en de druk van live
presenteren, lukt het mij om vloeiend
te spreken.”
Als hij moe of emotioneel is, stottert
de voormalige inwoner van Bergschenhoek af en toe. “Dat maakt mij
niet zo veel uit, tijdens mijn werk
vind ik het wel erg. Bij het nieuws
presenteren is het belangrijk dat niks
afleid van de boodschap. Ik wil het
nieuws als eerste en zo mooi mogelijk vertellen zodat het blijft hangen
bij het publiek. En na een tijdje word
je steeds meer jezelf, in plaats van
wat je vindt dat een nieuwslezer zou
moeten zijn.”
Op dat beeld heeft hij lang geoefend;
met een klasgenoot van de middelbare maakte hij radio-uitzendingen
voor de grap, later analyseerde hij
hoe nieuwslezers zich gedragen. “Ik
keek de hele dag door naar herhalingen van het journaal, luisterde hoe
ze spraken en met welke intonatie.

Stotteraars en niet-stotteraars bij het StotterCafé, Boyan Ephraim draagt een donkerblauw jasje
Daarna probeerde ik dat zo goed mogelijk na te doen. inclusief de juiste
intonatie en klank van je stem.”
Stilte rond stotteren
“Het is heel verfrissend om anderen
tegen te komen die stotteren”, vertelt Boyan. “Eigenlijk is dit de eerste
keer dat ik zoveel mensen tegenkom
die stotteren. En iedereen stottert
anders. Opvallend hoe weinig over
stotteren wordt gepraat, vaak weten
zelfs vrienden niet wat ze juist wel

B(l)oeiende natuur rondom de Melkschuur
Het is weer lente en dat betekent
dat de natuur tot bloei komt.
Rondom de Melkschuur Zuidpolder
is dat goed te zien. Door de natte
bodem floreren daar hele mooie en
bijzondere bloemen.
Niet alleen bloemen, maar ook dieren zijn van de partij. In het kraak
heldere slootje schieten schaatsenrijders en bootsmannetjes voorbij.
Ook fladderen verschillende vlinders
weer vrolijk door het polderlandschap. Boswachter Maurice Kruk
van Natuurmonumenten: “Tegen
deze leeromgeving kan geen klas-

lokaal op.”
Scholen genieten volop van dit decor. Afgelopen jaar zijn meer dan
400 schoolkinderen naar Rodenrijs
gekomen om meer te leren over de
natuur. “Niet alleen leren is belangrijk, maar ook ervaren. Met je neus
in de bloemen, met je handen in de
sloot en alle diertjes en plantjes
onder de loep. Dit is allemaal mogelijk dankzij de vrijwilligers van
Natuurmonumenten. Zij hebben
zicht ingezet om een educatieprogramma te realiseren”, aldus Boswachter Kruk. Het idee, kinderen en
natuur met elkaar verbinden. Iets

waar Edith Stuivenberg, ervaring
mee heeft. “We begeleiden de kinderen met de opdrachten in de natuur. Niet door de handelingen over
te nemen, maar juist door hen te
stimuleren en te motiveren zelfstandig de bloemen, dieren en planten te verkennen”. De liefde voor de
natuur krijg je het beste mee als je
er midden in zit en het zelf ervaart.

of niet moeten doen bij iemand die
stottert. Zo is woorden voor de ander
aanvullen ontzettend irritant. Het
beste kan je zelf aan iemand vragen
wat hij fijn vindt.” Pas na publicatie
van het vorige artikel over Boyan in
deze krant kwam een groot deel van
zijn omgeving erachter dat hij stottert. “Niemand van mijn werk wist
het. Gelukkig kreeg ik alleen maar
positieve reacties, zelfs van een lerares van de basisschool die wist
hoeveel ik er vroeger mee worstelde.”

Boyan heeft een inspirerende boodschap voor stotteraars: “Ik hoop dat
anderen zich door mijn verhaal niet
laten beperken in hun ambities, dat
ze zich niet laten weerhouden door
hun stotter. Ik geloof dat als je iets
heel graag wilt, je er kan komen. Je
moet er maling aan krijgen dat je
stottert.”
Het volgende StotterCafé is op donderdagavond 20 juni in Rotterdam.
Meer info: www.stottercafe.eu.

Zeven zwaantjes kruipen uit
het ei op 5 mei

De boswachter kan tijdens deze activiteiten helpende handen goed
gebruiken. Ook dit jaar staan er alweer scholen te trappelen om de
natuur in te gaan.

Berkel en Rodenrijs - Op 5 mei was het niet alleen Bevrijdingsdag voor alle
inwoners van Nederland, ook voor deze zeven zwanenkuikentjes. Afgelopen
zondag werden ze bevrijd uit het ei en namen de eerste duik met moederzwaan
in het water op de hoek van Noordeindseweg en Oostmeerlaan. Fred van de
Poll legde dit prachtige tafereel vast.

Peuterdansen in Bleiswijk
Bleiswijk - Op maandag 13 mei
start een cursus peuterdans bij
peuterspeelzaal ‘De Peuterhoek’
voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
Het thema van de cursus is: ‘Wat
heb ik aan vandaag?’. Tijdens de zes
lessen wordt er steeds andere kleding aangetrokken, waardoor de
deelnemertjes anders gaan bewegen en gedragen. Bijvoorbeeld met
Boswachter Maurice Kruk: "Tegen deze leeromgeving kan geen klaslokaal op." (Foto: Natuurmonumenten)

een tule rokje, vissenstaart of bakkersschort. Zo oefenen de peuters
spelenderwijs hun motoriek en
leren omgaan met leeftijdsgenootjes. Door te dansen groeit het coördinatievermogen, taalbegrip en
muzikaal gevoel. Maar het is vooral leuk en gezellig. Peuterdans is
op maandagen van 13.30 tot 14.15
uur. Inschrijven via 010-5212073
of info@depeuterhoek.nl.

