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Beste Carli

Goede Buren + Goed Gesprek
Speciale vertoning van documentaire Goede Buren, met na afloop een Goed
Gesprek over de aanpak van eenzaamheid en de rol van vrijwilligers en
beroepskrachten in Haarlem.
Donderdag 9 mei 2019 om 14.00 uur in de Filmschuur, Lange Begijnestraat 9.
Er zijn een beperkt aantal gratis stoelen beschikbaar. Aanmelden daarvoor kan
uitsluitend via mailadres. Vermeld in je mail
* je naam,
* vanuit welke organisatie jij je aanmeldt
* of je vrijwilliger of een beroepskracht bent.

Goede Buren
Toen de Rotterdamse Bep de Bruin na 10 jaar dood in haar woning werd gevonden
door bouwvakkers, was de stad in shock. Niemand had haar gemist. Hoe kon dit
gebeuren?
Ada (59) en haar nuchtere overbuurvrouw Wilma (70) besluiten vrijwilligers te
worden voor het gemeentelijke antwoord: een campagne tegen eenzaamheid.
Samen leggen ze huisbezoeken af, op zoek naar eenzame ouderen die hulp nodig
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Zo ontmoeten ze Jan (81) en Til (85). Jan heeft zeven jaar lang nauwelijks zijn huis
verlaten. In zijn gevecht om onafhankelijk te blijven, wordt hij steeds eenzamer. Til is
een sterke en koppige vrouw, die elk aanbod van ondersteuning weigert. De enige
aan wie ze haar diepste gevoelens toevertrouwt is haar hond Sandy.
Diep geraakt door hun eenzaamheid besluiten Ada en Wilma in actie te komen. Maar
kun je iemand wel uit zijn eenzaamheid bevrijden? En waar ligt de grens tussen
zorgen voor en bemoeien met? Goede Buren laat het weerbarstige dagelijks
(samen)leven zien in een mix van rauwe realiteit en humor.
Goede Buren was een publieksfavoriet op IDFA, waar de film in november 2018 in
première ging.
Bekijk hier alvast de trailer.

Goed Gesprek
De vertoning van Goede Buren wordt gevolgd door een Goed Gesprek: na afloop
van de film gaat moderator Mirthe Frese in gesprek met een panel en het publiek
over de documentaire en de aanpak van eenzaamheid in Haarlem.
Goede Buren + Goed Gesprek is onderdeel van de nationale campagne Een tegen
Eenzaamheid, geïnitieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
i.s.m. Coalitie Haarlem Ontmoet.

Namens de coalitie Haarlem Ontmoet,
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Wilt u wijzigen hoe u deze e-mails ontvangt?
U kunt u hier afmelden voor deze lijst.
Postadres: Dock Haarlem t.a.v. Frances Nuijen. Jan Sluyterslaan 11, 2033 TM Haarlem.

This email was sent to CVerheijen@ggdkennemerland.nl
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
Coalitie Haarlem Ontmoet · T.a.v. Frances Nuijen - p/a Dock Haarlem · Postbus 4098 · Haarlem, Noord Holland 2003 EB · Netherlands

https://mailchi.mp/b3fc59dbb4b3/extra-nieuwsbrief-ivm-film-goede-buren?e=ebc30aea6d

3/3

