UITNODIGING
Stichting Tatem, SAM3, Selfmade Films, NCRV en CORPUS
organiseren

“Vandaag belt Kees zijn moeder, wie morgen?”
première van de documentaire

Het beste voor Kees
een film van Monique Nolte

De 49-jarige Kees Momma is autistisch. Dankzij de hulp van zijn ouders kan Kees omgaan met de angsten
en obsessies die hem kwellen en lukt het hem zich staande te houden in de voor hem zo bedreigende
wereld. Maar wat gebeurt er met Kees als zijn ouders, inmiddels 80 en 83 jaar oud, niet meer voor hem
kunnen zorgen? In Het beste voor Kees volgt filmmaakster Monique Nolte de ouders van Kees in hun
pogingen een toekomstperspectief te creëren voor hun zoon.

en

een gesprek met 4 ouders
met kinderen die hun leven lang extra aandacht en ondersteuning
nodig hebben
over het thema “Vandaag belt Kees zijn moeder, wie morgen? “

wanneer:
waar:
aanvang:
kosten:

zondag 25 mei 2014
CORPUS, Oegstgeest
13.00 uur – 17.00 uur
10,00 euro (incl. 3 consumpties)

Het beste voor Kees wordt op 2 juni 2014 uitgezonden door NCRV 2DOC op
Nederland 2, 20.30 uur.

Het beste voor Kees is een coproductie van Selfmade Films en NCRV en kwam tot stand met
steun van het Mediafonds en Stichting Tatem.

Stichting Tatem
Vanuit Menselijk Perspektief
ctief

PROGRAMMA zondag 25 mei
FEITEN








1 miljoen mensen met een (licht)
verstandelijke beperking
/zwakbegaafden hebben anderen
nodig in hun directe omgeving die
hen moeten bijstaan.
Per jaar zullen 10.000 ouderen,
1.300 gehandicapten en 800
psychiatrisch patiënten die
vroeger wel voor een tehuis in
aanmerking kwamen, zelfstandig
moeten blijven wonen.
In een gemeente van circa
100.000 inwoners zijn er
ongeveer 14.800 mensen met een
matige of ernstige lichamelijke
beperking. In een sterk
vergrijsde gemeente zal dit aantal
hoger liggen, in een relatief jonge
gemeente lager.
75.000 ouders van bewoners van
zorginstellingen vragen zich af
“wie hun kind kan bellen als zij er
morgen niet meer zijn” …

13.00 uur ontvangst met koffie/thee
13.30 uur aanvang film
15.00 uur pauze met een drankje
15.15 uur in gesprek met Monique Nolte
15.30 uur gesprek met ouders over het
thema
16.30 uur drankje na afloop
TOELICHTING debat
“Wie kijkt er naar uw kind om, als u er morgen niet
meer bent?”
Een urgente vraag van/voor alle ouders, maar zeker
voor ouders met een kind dat zijn leven lang extra
aandacht en ondersteuning nodig heeft.
Een vraag die je direct, zonder aarzelen, vandaag zou
willen (en moeten) beantwoorden, omdat die situatie
zich morgen al kan voordoen. Een lastige vraag, want
hoe moeilijk is het iemand te vinden die net zo goed
voor het kind kan zorgen als de ouders.

De documentaire Het beste voor Kees maakt op realistische wijze zichtbaar hoe de ouders en
Kees worstelen met dit dilemma en verstrikt zitten in een situatie waaraan geen ontsnapping
mogelijk lijkt. De tijd dringt en als zich geen oplossing aandient, wacht Kees een somber lot.
Het gesprek is met vier ouders die allemaal met vragen bezig zijn, die de toekomst van hun
kind bepalen. Onder leiding van de dagvoorzitter Angelique van Dam ontmoet u:
Willem Momma, uit de documentaire Het beste voor Kees, de vader van Kees (49).
Netty van der Sloot, pleegmoeder van Berd (57) die zijn ouders vele jaren geleden heeft
verloren.
Henk Smits, die na een zoektocht van 15 jaar erin is geslaagd de toekomst voor dochter
Mariska (44) zeker te stellen.
Ruth Windhorst, moeder van dochter Jasmijn (12), houdt zich momenteel bezig met de vraag
hoe zij een goede toekomst voor haar dochter kan realiseren.
Aanmelden
U kunt u aanmelden per mail info@stichting-tatem.nl of telefonisch 070-8200612 en door € 10,per kaartje over te maken op rekeningnummer NL72 RABO 0171 5180 39 t.n.v. Stichting
Tatem, Den Haag o.v.v. naam en e-mail adres. Na ontvangst betaling ontvangt u een
bevestiging per e-mail. Er zijn maximaal 300 kaarten beschikbaar. De kaarten worden op
volgorde van de binnengekomen betaling verwerkt.
Adresgegevens
CORPUS
Willem Einthovenstraat 1, 2342 BH Oegstgeest
navigatieadres: Ingenieur G.Tjalmaweg, Leiden
tel. 071- 7510200
Zie voor routebeschrijving:
http://www.corpusexperience.nl/nl/corpus-congress/contact

