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Uw leerlingen krijgen binnenkort de voorstelling
'GEKNAKT' te zien. Deze voorstelling staat in het
teken van het creëren van bewustwording ten
aanzien van jonge mantelzorgers. 

Helaas wordt het woord 'mantelzorger' nog te
vaak toegedicht aan volwassenen die zorg
hebben voor een andere volwassene. Echter zijn
er ontzettend veel kinderen en jongeren die
opgroeien als mantelzorger! Door de
onbekendheid hiervan worden deze jongeren té
vaak over het hoofd gezien, wat hun normale
ontwikkeling in de weg kan staan. Het advies: Heb
oog voor deze jongeren!

Herkennen, in gesprek gaan, aandacht schenken
en een luisterend oor bieden kan al een enorm
verschil maken. Maar hoe doe je dat? En wat
hebben deze jongeren vervolgens nodig om de
druk van de ketel te halen en hoe krijgen zij weer
tijd terug voor hun eigen ontwikkeling?

Onderstaand ziet u een korte samenvatting van
onze voorstelling. Op de foto rechts onderin kunt
u klikken voor Tips & Hulp. U wordt dan
doorgelinkt naar onze webpagina waar u onder
de knop 'GEKNAKT' meer informatie kunt vinden
over dit thema. 

TIPS & HULP
‘Een kind hoort een kind te zijn’ is een van de
meest rake teksten uit de voorstelling ‘GEKNAKT’.
Deze aangrijpende voorstelling vertelt het verhaal
van Robin, een jonge mantelzorger, die dagelijks
bezig is met de zorg voor en de zorgen over haar
moeder. Robin haar moeder is ziek en heeft hulp
nodig. Hulp die Robin haar wil geven omdat ze
van haar moeder houdt.

Op school weten ze niks van de situatie thuis.
Wanneer Robin haar school eronder begint te
lijden en zij docenten en klasgenoten teleurstelt,
worstelt Robin hoe ze hier mee om moet gaan. In
de nachten doorwerken en spijbelen lijken de
enige mogelijkheid om alle ballen in de lucht te
kunnen houden en zorgen ervoor dat zo min
mogelijk mensen last van haar hebben.

Wanneer zien de mensen om haar heen dat het
zo niet langer kan? 
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