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‘Blinden
zijn juist

ex t ra
goed in
ser v ice’

Ondernemen B l i n d e n e r va r i ng sp l e k Amsterdam barst van de bijzondere winkels en vooruitstrevende
ondernemers. Zo is er na restaurant-in-het-donker Ctaste nu ook CtheCity. Ervaar éven hoe het is om blind te zijn.

Door�Julie�Wevers

‘J e weet pas wat duisternis is als je
hier bent geweest”, zegt S a n d ra
Ballij (32), oprichter van CtheCit y:

de net geopende attractie aan de Am-
steldijk waar je de hoofdstad kan bele-
ven in het donker. „Aan je ogen heb je
niets meer, je bent volledig afhankelijk
van je andere zintuigen.”

Eenmaal binnen zie je inderdaad
niets, ook niet na tien minuten –de be-
tekenis van ‘blinde paniek’wordt met-
een duidelijk. In de eerste ervarings-
ruimte –een drukke weg, type Wi-
bautstraat –klinken geluiden van voor-
bijrazende auto’s. Door de duisternis
lijken de geluiden tien keer harder bin-
nen te komen. Eén stap richting over-
kant en auto’s beginnen indringend te
toeteren –snel terug naar de plek waar
een stoeprand moet zitten. „Oh sorry,
volgens mij heb ik je geraakt”, zegt een
meisje dat wild met haar blindenstok
om zich heen slaat. Dan –plok, plok –
een stoplicht. We zijn gered.

In een volgende ruimte zijn we bij de
Amsterdamse grachten. „Loop maar
richting mijn stem, we gaan nu de brug
over ”, zegt gids Jeroen Govaard (31) ge-
ruststellend. Maar voor je het weet zit
je hier klem tussen geparkeerde fiet-
sen. „Zoek met je stok naar de brugleu-
ning en blijf daar langslopen.”D at
helpt. Govaard heeft een erfelijke oog-
ziekte waardoor hij langzaam vo l l e d i g

blind wordt. Hij werd geboren met 50
procent gezichtsvermogen, maar ziet
nu nog maar 2 procent. „In 2006 zag ik
mijzelf voor het laatst in de spiegel.”

Ballij, oud-bankier, opende z eve n
jaar geleden met haar man al het er-
naast gelegen restaurant Ctaste, waar
je in het donker wordt bediend door
blinden en slechtzienden. „We bieden
elf obers met een visuele beperking
een echte baan, zonder een cent subsi-
die”, zegt Ballij trots. Het restaurant
loopt goed, met zo’n 20.000 bezoe-
kers per jaar. Onlangs ontving het een
Certificate of Excellence van de interna-
tionale toeristenwebsite Tripadvisor,
vooral voor de goede service. „B l i n de n
en slechtzienden zijn opvallend geta-
lenteerd in de bediening, dat is echt de
kracht van ons bedrijf”, zegt Ballij. „Ze
zijn het gewend om mensen in heel
korte tijd in te schatten, bijvoorbeeld
als ze onbekenden ontmoeten op
straat. Hierdoor hebben ze veel sneller
door wat klanten willen.”Toch zit zo’n
70 procent van alle blinden en slecht-
zienden in Nederland thuis zonder
werk, vertelt ze. „De meeste obers wa-
ren 100 procent afgekeurd voordat ze
bij Ctaste kwamen werken. Dat slaat
toch nergens op?”

Om hier verandering in te brengen is
CtheCity opgericht. Niet alleen een
leuke attractie voor toeristen, maar in
het 300 vierkante meter omvattende
complex worden werkzoekenden –on-
der wieook doven en slechthorenden –
bovendien voorbereid op de arbeids-
markt . Zij kunnen hier een aantal
maanden werken; als gids in de blin-
denervaringsruimte, als baliemede-
werker of bijvoorbeeld op de admini-
stratie . Ballij: „Wij willen per jaar 144
werkervaringsplekken creëren, waar-
bij we de werkzoekenden heel inten-
sief trainen.”Met resultaat: zo nam on-
langs Zeeman al twintig door CtheCity
klaargestoomde doven en slechtho-
renden in dienst.

CtheCity�/�Ctaste,�Amsteldijk�52�/�55,
www.cthecity.nl�/�www.ctaste.nl
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Ctaste�bestaat�7�jaar

11
obers heeft�Ctaste�in�dienst,
allen�blind�of�slechtziend.

2�0�.0�0�0
b�e�zo�e�ke�r�s�trekt�Ctaste�jaarlijks.

Sandra�Ballij�van�CtheCity�en�Ctaste: „Ze�zijn�het�gewend�om�mensen�in�heel�korte�tijd�in�te�schatten.�Hierdoor�hebben�ze�veel�sneller�door�wat�klanten�willen.”
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