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L'assemblée générale de Op-Weule compte de nombreuses associations. Notre membre le 
plus récent, Ebisu, veut améliorer le bien-être des sourds et des malentendants à plusieurs 
niveaux, au travers de sensibilisation dans les deux sens

EN

The general assembly of Op-Weule encompasses many associations. Our latest member, 
Ebisu, promotes the well-being of the deaf and hard-of-hearing at different levels by raising 
awareness in both directions.

Wat is de geschiedenis van jullie 
organisatie? Vanwaar komt de naam Ebisu?

Glen Gross: “Vóór 1958 waren we een 
feitelijke vereniging opgericht door enkele 
dove vrienden. In 1958 werd onze vereniging 
door een fusie van verschillende feitelijke 
verenigingen een vzw. Sinds 1 november 1979 
zijn we gevestigd in Sint-Lambrechts-Woluwe, 
voordien was dat in Etterbeek.”

“Tot 2000 was onze naam FSM en TDS: 
Foyer des Sourds-Muets en Tehuis voor 
Doofstommen. Na 2000 werden we Foyer 
des Sourds et Malententands en Tehuis voor 
Doven en Slechthorenden. In december 2015 
veranderde de vereniging haar naam naar 
EBISU en dat voor beide landstalen. Die naam 
vindt zijn oorsprong in de Japanse mythologie: 
Ebisu was één van de Zeven Japanse Goden 
van het Geluk. Hij werd geboren zonder botten 
– in sommige verhalen zelfs zonder benen 
en armen, dus ook zonder handen. Het in 
de zee weggegooide kind overleefde de vele 
problemen van zijn jeugd. En het skelet, dus 
ook de benen, armen en handen groeiden. 
Hij was nog steeds gehandicapt en doof, 
maar toch erg grappig en goedgezind. Bij het 
Jaarlijkse Godenfestival worden in Japan de 
trommen gebruikt. Iedereen ging ernaartoe, 
behalve Ebisu omdat hij de oproep niet kon 
horen.”

“De naam Ebisu past ook bij de huidige 
tijdsgeest: E: Alles is tegenwoordig 
elektronisch. De doven maken er nuttig gebruik 
van: SMS, Email, WhatsApp, Skype, OOVOO, 
Internet, enzovoort. De doven kunnen niet meer 
zonder... B: Bi-linguaal (VGT en Nederlands) en 
Bi-cultureel (doven en horenden). SU: Surditas, 
Latijns voor doofheid.”

 Wat zijn de doelstellingen van Ebisu?

Glen Gross: “We willen het welzijn van 
doven en slechthorenden verbeteren op 
verschillende vlakken. Ook willen we hen op 

weg helpen met bijvoorbeeld de zoektocht 
naar een huis, de weg tonen naar specifieke 
begeleidingsdiensten, enzovoort. Daarnaast 
organiseert de vereniging vergaderingen en 
educatieve, recreatieve, sociale en sportieve 
activiteiten.”

Welke activiteiten organiseren jullie in Op-
Weule en wie is er welkom?

Glen Gross: “Wij organiseren nu vooral 
verschillende Gebarenkringen via onze afdeling 
Activ Gebarenkring, waar men op een leuke 
manier Vlaamse Gebarentaal kan ontdekken.

Het is zeer laagdrempelig en wordt 
georganiseerd aan de hand van verschillende 
groepsspelen.”

“Ook onze activiteiten voor dove en 
slechthorende senioren van de afdeling 
Activ Senior zijn populair. We hebben nog 
verschillende afdelingen zoals Activ LGBT en 
Activ Alloch.

In de toekomst kunnen er ook activiteiten 
plaatsvinden voor dove en slechthorende LGBT 
en dove en slechthorende allochtonen.”

 Wat zijn jullie toekomstplannen?

Glen Gross: “Het is ons plan om zo veel 
mogelijk aan sensibilisatie te doen die in beide 
richtingen werkt, zowel integratie als inclusie 
via educatieve, recreatieve, sociale en sportieve 
activiteiten.”

‘We willen het welzijn van doven  
en slechthorenden verbeteren’
In de Vlam van mei stelden we vzw Art-Brusselki al aan jullie voor.  
Deze maand is het de beurt aan die andere nieuwe vereniging in onze Algemene Vergadering: Ebisu. 

EBISU in de jaren ’50, ’60, ’70 en ’80.

“Onze  
sensibilisatie  
werkt in  
beide  
richtingen.”


