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AS I AM

AFLEVERING EEN
5000 GEBROKEN GESCHENKEN
KORTE SAMENVATTING VAN DE FILM
Er bestaan evenveel manieren om geschenken te geven als er mensen zijn. Van verjaren en afstuderen tot
trouwen en met vakantie gaan, mensen hebben altijd al ontelbare gelegenheden gevonden om elkaar cadeautjes
te geven. Het gebeurt echter zelden dat iemand dag na dag geschenkjes uitdeelt. In deze aflevering maken we
kennis met Mateusz, een man die de kunst van het cadeautjes geven al 15 jaar liefst dagelijks beoefent (en
voorlopig niet van plan is te stoppen). Mateusz en zijn moeder doen ons het verhaal van zijn bijzondere manier
om geschenkjes te kiezen en van zijn originele manier om ze te overhandigen.

“Iedereen in mijn hart”
-Mateusz Jaworski

THEMA’S IN DE FILM
•

Waardevolle cadeautjes voor waardevolle mensen

•

Onverwachte geschenken

Een versierde, gebroken cassette lijkt misschien geen gift van grote waarde. Niettemin is ze voor
iedereen die er één heeft gekregen echt speciaal. Zo is er iemand die zijn collectie cadeautjes van
Mateusz “schitterende pareltjes” noemt. Mateusz begon ooit met een cassette aan zijn tante te geven
maar in de film zien we hoe hij ook cassettes geeft aan mensen die hij nog maar pas heeft ontmoet (een
winkelbediende en een priester). We zien ook een foto van Mateusz waarop hij een Nobelprijswinnares
een van zijn cassettes overhandigt. De kijker blijft achter met de vraag, wat maakt een geschenk
waardevol? En wat maakt dat iemand het waard is om een geschenk te ontvangen?
Wanneer de vakantie of een verjaardag voor de deur staat, gaan we ervan uit dat we cadeautjes zullen
krijgen. Op een gewone dag, waarop we met onze dagdagelijkse dingen bezig zijn, verwachten we wellicht
niet echt een cadeautje. In de film zien we dat mensen verrast zijn wanneer Mateusz hen een versierde
gebroken cassette geeft. Misschien zijn ze verrast door de timing, de verpakking, of door degene die hen
het geschenkje geeft. Zijn cadeautjes komen in elk geval onverwacht. Niet zoals verwacht: dat kan je
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zowel zeggen over Mateusz zelf als over zijn zelfgemaakte geschenkjes. Al te vaak worden mensen als
Mateusz misprijzend bekeken omwille van hun beperking, maar Mateusz houdt er echt van om mensen
te verrassen met zijn energieke karakter.

•

Gebrokenheid

•

Communicatie

Het “geschenk in broosheid” verwijst zowel naar het geschenk als naar de schenker. Als persoon met een
verstandelijke beperking wordt Mateusz soms gezien als onvolmaakt, gehavend of nutteloos. Mateusz
bevestigt hier op een diepgaande manier de waarheid dat ook wat broos of gehavend is, van betekenis is.
Wie wordt beschouwd als ‘gehavend’, heeft vele gaven, niet in het minst die van creativiteit en verbeelding.
In de film wordt gezegd: “Mateusz gebruikt taal op manieren die wij niet gemakkelijk begrijpen, we hebben
dus nooit het hele verhaal achter de cassettes gehoord”. Niettemin zijn er zeker momenten waarop
Mateusz zeer duidelijk communiceert. Als mensen niet spreken, vinden ze vaak andere manieren van
communicatie uit. Zo gebruikt Mateusz bepaalde klanken, bewegingen, gezichtsuitdrukkingen en zijn
boek met afbeeldingen. Er zijn veel manieren om te communiceren wie we zijn en wat we voor anderen
kunnen betekenen.

VRAGEN OM EEN GESPREK TE STARTEN
1. Heb jij al eens een onverwacht en op het eerste zicht nutteloos geschenk gekregen dat voor jou toch van
grote waarde was? Wat was dat?
2. Denk terug aan een moment waarop je iemand kon begrijpen, ook al gebruikte zij of hij geen woorden. Hoe
was dat? Wat zijn manieren waarop jij communiceert zonder te spreken? Voel je je dan begrepen?
3. Wat kan het betekenen dat elke persoon een gave heeft? Zouden we ook kunnen zeggen dat elke persoon
een gave ‘is’?
4. Wat kunnen we leren van gebrokenheid? Wat zijn andere voorbeelden van schoonheid in gebrokenheid?
Denk ook eens aan kunstvormen waarin gebroken of imperfecte materialen worden gebruikt (bijvoorbeeld
mozaïek en het wabi-sabi principe van schoonheid).
5. Mateusz wachtte niet op een speciale gelegenheid – hij gaf elke dag wel iemand een geschenk. Als jij elke
dag iets zou geven, wat zou dat dan zijn?
6. Mateusz geeft aan dat hij iedereen in zijn hart draagt. Wat betekent het dat iemand jou in zijn of haar hart
draagt, of - omgekeerd - om iemand in jouw hart te dragen?

ACHTER DE SCHERMEN
We zouden de gebroken cassette kunnen zien als een dubbel geschenk. In de film was Mateusz immers niet
alleen enthousiast over het maken van de cassette, maar ook over het uitdelen ervan.

STEL JE DE WERELD ANDERS VOOR
Wat zijn jouw gaven? Deel je die met anderen in je dagelijkse leven? Wees aandachtig voor wanneer anderen hun
gaven met jou delen, zeker wanneer ze ongewoon of onverwacht zijn!
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AFLEVERING TWEE

GEEN LEEUWEN IN PARIJS

AS I AM

AFLEVERING TWEE
GEEN LEEUWEN IN PARIJS
KORTE SAMENVATTING VAN DE FILM
Eeuwenlang bepaalden reisverhalen de manier waarop we naar de wereld keken. Maar heb je wel eens iets
gelezen van een reisauteur met hersenverlamming? Wie Musa Kirokote volgt op zijn reis van het Keniaanse
platteland naar het stadsleven in Frankrijk maakt niet alleen kennis met nieuwe plaatsen maar krijgt ook de
kans om een plaats op een nieuwe manier te beleven. In deze aflevering neemt Musa ons mee naar een stad
waar honden gekleed zijn als mensen, en mensen eten als geiten. De dingen die hem opvallen, stellen sommige
aspecten van ons dagelijks leven die sommige mensen misschien ‘normaal’ vinden in vraag.

“Ik ben niet al te lang gebleven,
want… ik moest terug naar
de mensen die het meest van me
houden.”
-Musa Kirokote

THEMA’S IN DE FILM
•

Dier versus mens

•

Culturele verrijking

•

Vreemd en arm: een kwestie van invalshoek

Net als de meeste reisauteurs vertelt Musa over opvallende eet- en kleedgewoontes. Terwijl hij een slaatje
eet, merkt hij op dat het toch wel vreemd is dat mensen willen eten als een geit. Als hij voorbijgangers op
straat gadeslaat, maakt hij een opmerking over honden die kleertjes dragen. Die bedenkingen doen vragen
stellen bij welk soort gedrag en gewoontes duidelijk menselijk zijn en welke typisch zijn voor dieren. Voor
sommige mensen is die ‘vermenging’ grappig, terwijl anderen ze misschien niet eens opmerken.
Van een handdruk en een knuffel tot een buiging en zelfs een speciale manier om te ademen... Er bestaat
een heel gamma aan traditionele begroetingen. In de film praat Musa over het feit dat hij wordt begroet met
een kus op de wang. Wanneer hij terug naar huis gaat, wil hij die beleefdheidsformule ook daar introduceren.
Omgekeerd zegt Musa dan weer dat hij traditionele gerechten meeneemt naar Frankrijk. Githeri, ugali en
chapati zijn heel populaire gerechten in Musa’s gemeenschap en hij geeft andere bezoekers de raad om
zich voor te bereiden en eten van thuis mee te brengen. Musa’s reis laat zien hoe oneindig veel kansen voor
culturele verrijking er zijn wanneer twee verschillende culturen bij mekaar komen.
Musa maakt zich verschillende keren de bedenking dat Parijs en de Fransen arm zijn. Dat zou de kijker
kunnen verwarren, tenzij ze in de huid kruipen van Musa als Keniaanse man met een achtergrond op
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het platteland. Vanuit Musa’s ervaring is het feit dat iemand geen akker bezit een teken van armoede.
Omdat er in zijn traditionele keuken geen slakken gegeten worden, lijkt het alsof mensen dat eten omdat
ze geen andere keuze hebben. Er zijn veel voorbeelden van de manier waarop Musa’s unieke perspectief
een invloed heeft op hoe hij bepaalde aspecten van zijn reis interpreteert en erover praat. Sta even stil
bij wat hij zegt over de ‘buik’ van het vliegtuig, gratis cadeautjes van blanke mensen, en of er wel of geen
leeuwen zouden zijn in Parijs.

•

Beleefde leugens

Toen Musa zei dat de slak lekker was maar zijn gelaatsuitdrukking het tegendeel verraadde, moest
iedereen aan tafel lachen. Musa werd betrapt: hij had gelogen om beleefd te zijn. De gewoonte om
vriendschappen te beschermen met een leugentje om bestwil is vooral nuttig als mensen reizen. Musa
ontwijkt handig een paar lastige situaties van cultureel verschil door op een beleefde manier te liegen
en te laten zien dat hij een welopgevoede gast is. Als we weten dat we iemand dreigen te kwetsen of
te beledigen, kunnen we die persoon soms iets vertellen dat hij of zij liever hoort dan de waarheid. De
leugen die we vertellen is niet overtuigend als onze lichaamstaal iets anders uitdrukt. Gelukkig was dat
in Musa’s geval net grappig en hielp het om in relatie te gaan met anderen.

VRAGEN OM EEN GESPREK TE STARTEN
1. Wat zijn andere voorbeelden van gedragingen en gewoontes waardoor de grens tussen wat strikt dierlijk en
menselijk is, vervaagt?
2. Hoe beïnvloeden jouw identiteit en perspectief de manier waarop je verschillende culturen en omgevingen
begrijpt? Welke dingen vind jij normaal maar zouden andere mensen vreemd vinden?
3. Wanneer heb jij je een vreemdeling gevoeld?
4. Wanneer je een nieuwe plaats bezoekt, ergens ver weg of juist in je eigen buurt, die anders is dan wat je al
hebt meegemaakt, hoe beïnvloedt die ervaring dan de manier waarop je naar je eigen ‘thuis’ kijkt?
5. Herinner je je een situatie waarin je een leugentje om bestwil moest vertellen om een relatie/vriendschap
niet te verbreken?

ACHTER DE SCHERMEN
Deze film is het relaas van Musa’s eerste reis naar het buitenland. Het grootste deel van het verhaal is vrolijk
maar het was voor hem erg moeilijk om in een omgeving te zijn die zo anders is dan zijn thuisomgeving. Zes
maanden na de reis, toen de directeur naar Musa toe kwam voor een gesprek over zijn reiservaring, was een van
zijn sterkste herinneringen jammer genoeg dat hij erg beschaamd en bang was geweest nadat hij een drankje
had geknoeid op een vrouw in het vliegtuig. Als vreemdeling en persoon met een beperking waren er momenten
waarop Musa onbekenden in Parijs aansprak om de weg te vragen, en die mensen ontweken hem. Ze keken naar
hem met een angstige blik, leken medelijden te hebben of zelfs afschuw te voelen. Musa staat bij zijn vrienden
bekend als een enorm positieve kerel maar die blikken van onbekenden raakten hem uiteindelijk wel. Hij meende
het echt toen hij zei: “Ik moet terug naar huis, naar degenen die het meest van me houden.”

STEL JE DE WERELD ANDERS VOOR
Wat bepaalt de manier waarop jij naar verschillende plaatsen en mensen in de wereld kijkt? Hoe zou je meer
vertrouwd kunnen raken met wat vreemd lijkt? Sta even stil bij de mensen en bronnen die jouw beeld van de
wereld mee bepalen en ga op zoek naar andere invalshoeken. Je zou versteld kunnen staan van wat je ontdekt.
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AS I AM

AFLEVERING DRIE - LAAT DE VOGELS LOS

KORTE SAMENVATTING VAN DE FILM
Bogdan Senyk van De Ark in Oekraïne groeide op onder een regering die zijn bestaan ontkende. In deze aflevering
legt hij uit wat zijn vorm van burgerverzet is: vreugde. De keuzes die hij elke dag maakt – zijn vogels vrijlaten
uit hun kooitjes, lachen met zijn vrienden, hallo zeggen tegen onbekenden op straat – laten de onmiskenbare
waardigheid en wijsheid zien van een man die vastberaden is om ten volle te leven, ook al zouden anderen zijn
leven liever schrappen uit de geschiedenisboeken.

“Er zijn weinig manieren om
een oorlog uit te vechten
zonder dat een steen op je
hart ligt”
-Bogdan Senyk

THEMA’S IN DE FILM
•

Burgerparticipatie

•

Verwachtingen

Sommige scenes aan het begin van deze aflevering laten zien hoe Bogdan gaat stemmen bij een lokale
verkiezing. Overal ter wereld wordt mensen met een verstandelijke beperking de toegang tot politiek en
burgerlijk engagement ontzegd. In Oekraïne stelt een artikel in de grondwet dat mensen die door het
gerecht als ‘wilsonbekwaam’ worden beschouwd, geen stemrecht hebben. Die wet maakt het mogelijk
om mensen uit te sluiten van politieke processen, wat in tegenspraak is met het gelijkheidsbeginsel
in andere wetsartikelen over verkiezingen in Oekraïne. Bogdans deelname aan de verkiezingen en zijn
politieke opvattingen zijn veelzeggend, zeker in het licht van de historische en hedendaagse barrières die
het voor mensen met een beperking moeilijk maken om hun rechten uit te oefenen.
Bogdan heeft een fysieke beperking waardoor hij een beenprothese moet dragen. Als kijker zou je kunnen
denken dat iemand met een beenprothese zal vertellen hoe moeilijk het is om op een steile helling te
lopen bijvoorbeeld. Maar in de plaats daarvan zegt Bogdan dat zijn voeten zijn ‘gemaakt voor de bergen’.
Hij beleeft zijn lichaam alsof het bijzonder geschikt is om in de bergen te wandelen, ook al heeft hij dan
ondersteuning nodig wanneer hij gaat wandelen in de Karpaten.
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•

Boosheid

•

Verzet

Bogdan zegt hoe hij ervoor kiest om niet boos te zijn omdat hij “geen stenen in zijn ziel wil dragen”. Hij
legt uit dat boosheid iemand kan doen vergeten dat het leven ook vreugdevolle momenten kent. Bogdan
vindt ook dat ongecontroleerde boosheid zelfs tot de dood kan leiden. Aangezien onze emoties een
invloed hebben op de manier waarop we de wereld ervaren, is kiezen om niet boos te zijn een krachtige
en revolutionaire manier om met je eigen ervaring om te gaan.
De dreiging van de oorlog leidt tot verschillende soorten reacties. Sommigen vinden dat ze moeten
vechten terwijl anderen protesteren, sommigen haasten zich om zich aan te melden bij het leger terwijl
anderen onder dwang worden opgeroepen. Bogdan gelooft in het beschermen van de soevereiniteit van
zijn land, vooral gezien de geschiedenis van bezetting door andere legers. En toch wil Bogdan vrede. Hij
is eerst en vooral bezig met verzet en overleven. Hoe kan hij vermijden dat hij het slachtoffer wordt van
een verdwaalde kogel of bom? Hij kiest ervoor om te blijven doen wat hem vreugde schenkt: hallo zeggen
tegen mensen, truckjes uithalen, en de vogels vrijlaten

VRAGEN OM EEN GESPREK TE STARTEN
1. Als je naar jouw ervaring kijkt, wat betekent het dan om een ‘steen in je ziel’ te dragen?
2. Sommige ideeën en bedenkingen van Bogdan zijn verrassend omdat ze ingaan tegen de algemene
verwachting. Ga na wanneer de verwachtingen in jouw leven niet overeenstemden met de werkelijkheid.
Welke van jouw ideeën of opvattingen vonden andere mensen verrassend?
3. Op welke manier zou boosheid iemand te gronde kunnen richten? Op welke manier zouden mensen kunnen
vermijden dat ze ten onder gaan aan hun boosheid? Welke handelingen of gebaren zie je Bogdan doen die
gezien kunnen worden als daden van verzet tegen boosheid?
4. Vaak denkt het grote publiek dat mensen met een verstandelijke beperking naïef zijn. Wat was de indruk over
Bogdan die bij jou overheerste nadat je de video had bekeken en de ondertitels had gelezen?
5. Bogdan praat over de dingen waar hij niet van geniet als hij boos is. Welke vormen van vreugde verdwijnen
als jij boos bent? Hoe kan zo’n emotie een impact hebben op wat je opmerkt over je dagelijks leven?

ACHTER DE SCHERMEN
Sommige mensen verwachten misschien dat iemand met een verstandelijke beperking minder goed in staat is om
een gefundeerde politieke mening te vormen. In werkelijkheid deelt Bogdan zijn complexe en goed ontwikkelde
politieke standpunt met veel vertrouwen, zelfs wanneer anderen het niet met hem eens zijn. Helaas betwijfelen
sommige mensen of het wel echt zijn eigen ideeën zijn die Bogdan uit. Ze suggereren dat iemand Bogdan gezegd
heeft wat hij moest vertellen. De credits aan het begin van de film vermelden Bogdan als de scenarioschrijver. Dat
is niet zomaar, om hem een plezier te doen. De regisseur, die het openlijk oneens was met Bogdans ideeën over
boosheid, zocht steun bij Bogdan voor het opstellen van het filmscript, omwille van zijn duidelijke standpunten
en zijn vermogen om die ook uit te drukken.

STEL JE DE WERELD ANDERS VOOR
Er is altijd wel een plaats op aarde waar er op een gegeven ogenblik oorlog woedt. Soms is het moeilijk in te
schatten wat de impact van die oorlogen op ons dagelijks leven is, en soms lijkt het alsof er helemaal geen
impact is, wanneer ons eigen land noch mensen die we kennen er rechtstreeks bij betrokken zijn. Als dat zo is,
denk dan eens aan kleinere conflicten die je kent of waarbij je betrokken bent geweest en die een soort boosheid
in je kunnen oproepen die als een steen op je ziel ligt. Neem even de tijd om stil te staan bij de invloed van
conflicten of oorlogen op je dagelijks leven. Benoem een aantal dingen die je kan doen om vreugde te bewaren,
te vinden of te creëren voor jezelf of voor anderen die betrokken zijn bij een conflict of een oorlog.
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AS I AM

AFLEVERING VIER - ZORGEN VOOR JOU

KORTE SAMENVATTING VAN DE FILM
In Bologna, Italië, leeft een vrouw die Raffaella Monterosso heet een heel mooi leven. In deze aflevering nodigt ze
ons uit om naar Bologna te komen, niet voor de beroemde zuilengalerijen of de heerlijke tortellini, maar gewoon
omdat zij daar is. Raffaella denkt na over de dingen die moeilijk zijn in haar leven. Ze heeft Downsyndroom maar
daarover maakt ze zich geen zorgen. In de plaats daarvan is ze heel bezorgd om haar ouder wordende vader. Ze
doet moeite om hem nabij te zijn maar vindt het moeilijk om zijn beperking te aanvaarden.

“Mijn vader wordt oud en
ik kan er niets aan doen”
-Raffaella Monterosso

THEMA’S IN DE FILM
•

Wie heeft er een beperking?

•

Ouder wordende ouders

Sommige kijkers zullen het meteen doorhebben, anderen misschien niet, maar je kan zien dat Raffaella
het syndroom van Down heeft. Aangezien Raffaella zegt hoe moeilijk ze het heeft om de beperking van
haar vader te aanvaarden, zou je de indruk kunnen krijgen dat zij zelf geen beperking heeft. Ze komt in
beeld terwijl ze het huishouden doet en gaat sporten. In werkelijkheid heeft Raffaella wel een beperking,
maar ze ziet dat niet als een moeilijkheid. Maar wanneer ze geconfronteerd wordt met het feit dat haar
vader niet meer mobiel is en steeds meer afhankelijk wordt van anderen, geeft ze wel aan hoe lastig dat
is voor haar.
De nood om te zorgen voor je ouders op hun oude dag is universeel. We voelen ons allemaal wel eens
hulpeloos wanneer we anderen zien die ouder worden of ziek zijn. De natuurlijke gang van zaken is dat
ouders voor hun kinderen zorgen wanneer die nog jong zijn, en dat kinderen voor hun ouders zorgen
wanneer de ouders oud worden. Natuurlijk zijn er veel omstandigheden die die gang van zaken kunnen
doorkruisen. Een beperking kan een factor zijn die maakt dat een kind minder goed in staat is om voor
zijn of haar oude vader of moeder te zorgen. En toch heeft Raffaella het niet over haar beperking die
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een probleem zou vormen, maar spreekt ze over haar eigen gebrek aan geduld. Uit haar handelingen aan
het einde van de film spreekt een diep besef van wat haar vader nodig heeft en een actief geduld met zijn
fysieke beperkingen. Misschien is ze veranderd. Of misschien vergist ze zich in haar gevoel van haar eigen
ongeduld.

•

Afhankelijkheid van elkaar

Doorheen de hele film vertelt Raffaella hoe haar contact met haar vader veranderd is sinds zijn ritme is
vertraagd. Ze herinnert zich hoe ze met hem naar het voetbal ging kijken. Haar vreugde hing niet af van het
resultaat van de wedstrijd maar was gelinkt aan de tijd die ze met haar vader doorbracht. Raffaella zegt: “Ik
heb hem nodig en hij heeft mij nodig.” Ze laat zien hoe de diepe liefde voor haar vader niet voortkomt uit wat
hij doet, maar uit zijn aanwezigheid. Op een gelijkaardige manier zien we in haar verlangen naar geduld en
in hun interactie aan het einde van de film dat haar vader ook nood heeft aan haar aanwezigheid.

VRAGEN OM EEN GESPREK TE STARTEN
1. Raffaella zegt dat ze het moeilijk heeft met de fysieke beperking van haar vader op zijn oude dag. Door hun
leeftijd, een ongeval of een ziekte, lopen sommige mensen een beperking op in hun leven. Heb jij persoonlijk
ervaren hoe iemand van wie je houdt sommige vaardigheden verliest? Voelde je je, net zoals Raffaella,
hulpeloos bij hun ouderdom of bij het feit dat ze niet meer alles konden wat ze vroeger konden? Hoe ging je
dan om met hun nieuwe noden? Hoe ging je om met je eigen gevoelens?
2. Het openingsbeeld laat rijpe druiven zien en druiven die uitgedroogd aan de druivenstruik hangen. De
regisseur koos dat beeld om in zekere zin te voorspellen wat er komen gaat. Wat zou het kunnen betekenen
dat die druiven aan dezelfde struik hangen? Heb je nog andere beelden opgemerkt die je inzicht hebben
gegeven in de thema’s van de film?
3. Raffaella zegt dat ze te weinig geduld heeft met haar vader maar aan het einde heeft ze dat geduld duidelijk
wel gevonden. Wat heeft haar volgens jou geholpen om dat geduld te vinden?
4. Aan het begin van de film zegt Raffaella hoe ze iets heel dieps voelt als ze mensen ontmoet. Ze zegt dat ze
denkt dat dat God is. Heb jij ooit zo’n bijzonder gevoel gehad? Hoe verklaar je dat?

ACHTER DE SCHERMEN
De laatste momenten van de film werden in scene gezet door Raffaella. De regisseur vroeg haar: “Hoe wil je dat
de film eindigt?” Het antwoord van Raffaella was zo precies en zo mooi dat de Arkgemeenschap contact opnam
met haar familie om te vragen of het mogelijk zou zijn om die momenten zo te filmen. Dat was geen gemakkelijke
opgave omdat haar vader, zonder dat Raffaella het wist, kanker had. Hij moest heel vaak naar het ziekenhuis en
moest de afspraak om te filmen drie keer afzeggen voordat zijn gezondheidstoestand hem toeliet om toch te
komen. Toen ze eindelijk samen tijd hadden om de opnames te maken, leidde Raffaella haar vader door de scene
zoals zij ze in gedachten had. Twee weken na het filmen overleed haar vader. Die momenten van tederheid aan
het einde van de film waren de laatste ogenblikken van Raffaella met haar vader.

STEL JE DE WERELD ANDERS VOOR
Raffaella zegt dat ze niets kan doen aan het feit dat haar vader oud wordt, maar ze doet iets heel krachtigs door
ervoor te kiezen om die beperking niet tussen haar en hem te laten komen. Mensen kunnen een beperking oplopen
door een ongeval, ze kan het gevolg zijn van ouderdom, en het kan iets zijn waarmee mensen geboren worden.
De manier waarop mensen reageren op een beperking, op ouder worden en op ziekte, is heel verschillend. Hoe
voelt het om ervoor te kiezen om relaties op te bouwen of in stand te houden wanneer een beperking de manier
waarop we elkaar ontmoeten verandert? Welke aanpassingen moeten we daarvoor doen, hoe moeten we onze
verwachtingen bijstellen? Hoe moeten we praktische afspraken bijsturen? Wat betekent zo’n keuze volgens jou?
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AS I AM

AFLEVERING VIJF - GOOGLE LARRY

KORTE SAMENVATTING VAN DE FILM
In de jaren 1990 begonnen mensen met autisme het internet te gebruiken om onlinegemeenschappen te creëren
en zo doorprikten ze de mythe dat autisme mensen opsluit in een eenzaam bestaan. Maar in deze aflevering
botst Larry Gourley uit Belfast (Noord-Ierland) op de grenzen van dat internet. Hoewel het internet niet het
antwoord kan geven dat hij zoekt, leveren zijn inspanningen om foto’s van zichzelf als baby te vinden wel een
verrassende briefwisseling met een nicht in Canada op.

“[Larry] heeft de grenzen van het
internet gevonden… want… het
kan me niet vertellen wie ik ben.”
-Neil Mullan, Larry’s vriend

THEMA’S IN DE FILM
•

Banden tussen mensen

•

Nieuw versus oud

De mens als soort is enorm geïnteresseerd in zijn afkomst. Antropologen hebben bewijzen gevonden van
genealogie – onderzoek naar voorouders in onze familie – van duizenden jaren geleden, uit het neolithische
tijdperk. Nu de mogelijkheden om via internet naar onze voorouders te zoeken schijnbaar eindeloos zijn, is
de drang om meer te weten over (familie)banden met andere mensen alleen nog maar duidelijker geworden.
Het verhaal in de film laat zien hoe ook Larry’s zoektocht naar zijn babyfoto een uitdrukking is van die
diepmenselijke nieuwsgierigheid. Wie ben ik? Bij wie hoor ik thuis? Wie hoort bij mij?

Het internet is de snelste manier om iets te weten te komen. Maar in Larry’s zoektocht naar zijn verleden
was het gek genoeg een ouderwetse vorm van communicatie die het meeste resultaat opleverde: hij
schreef een brief met de hand en stuurde die op met de post. De ‘voice assistant’ op zijn smartphone
begreep niet wat Larry wilde en de zoekopdrachten in Google leverden alleen maar onbruikbare resultaten
op. Het idee dat die nieuwe technologie het laat afweten en een ouderwetse brief wel succes heeft, is
verrassend en grappig.
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VRAGEN OM EEN GESPREK TE STARTEN
1. Larry wil zijn zoektocht niet staken, zelfs wanneer het ernaar uitziet dat hij zijn babyfoto niet op het internet
zal vinden. Zijn er grenzen aan het internet? Heb jij er al gevonden? Welk soort grenzen waren dat dan?
2. Veel mensen (of hun ouders) houden babyfoto’s bij. Welke betekenis kan een babyfoto volgens jou hebben
voor hen die ze bijhouden?
3. Soms is er een heel leven of zelfs langer nodig om een antwoord te geven op de vraag “Wie ben ik?”. Kan je
je andere vragen voorstellen waarop je een leven lang het antwoord zoekt? Voor welke vraag of vragen zou
jij je leven lang op zoek gaan naar een antwoord?
4. Hoe leren we iets bij over onszelf? Van wie of wat of waar? Wanneer je je vragen stelt over wat je achterlaat?
Waar begin je te zoeken?
5. Op een gegeven moment besluit Larry om te stoppen met zoeken naar zijn babyfoto’s. Hij wil zijn neven en
nichten niet schrijven om hen naar de foto’s te vragen. Hij wil gewoon contact maken met hen en meer over
hen te weten komen. Hij koos ervoor om niet meer naar de foto’s te zoeken en uiteindelijk vond hij hen toch.
Heb jij ooit een gelijkaardige verandering of ommekeer meegemaakt?

ACHTER DE SCHERMEN
Het verhaal van Larry’s babyfoto’s ontstond stukje bij beetje. Er was niemand die het volledige verhaal van het
raadspelletje tot de envelop met foto’s kende. Naarmate de verschillende mensen die met Larry samenleefden,
nadachten over de stukjes die zij kenden, werd het verhaal steeds ingewikkelder en geheimzinniger. Larry had de
foto’s bijvoorbeeld nooit vermeld in de brief aan zijn nicht. Zij had ze gewoon naar hem opgestuurd omdat ze ze
gevonden had. Larry’s verlangen om meer te weten over zijn eigen geschiedenis leverde een band op met familie
die naar Canada was geëmigreerd. Dankzij de briefwisseling werd die band met de neven en nichten nog sterker,
en Larry ging zelfs op reis om hen te bezoeken.

STEL JE DE WERELD ANDERS VOOR
Wanneer we dingen over onze persoonlijke geschiedenis en die van onze familie te weten komen, horen we over
de biologische (of genealogische) banden tussen ons en anderen. Niet iedereen kent zijn of haar biologische
voorgeschiedenis. Soms zijn mensen geadopteerd of zijn belangrijke documenten verloren gegaan. Sta even stil
bij je eigen geschiedenis. Hoe ben jij verbonden met anderen? Maakt het voor jou een verschil om te weten hoe
je met andere mensen verbonden bent? Waarom? Helpt internet je om die relaties te onderhouden en om nieuwe
contacten te maken? Of zorgt het internet juist voor barrières die je van anderen scheiden? Hoe dan?
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AS I AM

AFLEVERING ZES - ALS IK EEN KLEUR WAS
KORTE SAMENVATTING VAN DE FILM

Mensen met een beperking worden vaak meer beperkt door de maatschappij waarin ze leven dan door hun lichaam
of een medische diagnose. In deze aflevering legt Nagat uit Egypte uit hoe haar broer en zij geconfronteerd
werden met een poging van de maatschappij om hun menselijkheid in te perken. Hun leven was letterlijk en
figuurlijk gehuld in duisternis. Hoewel hun levensomstandigheden gevoelig verbeterden toen ze naar De Ark
verhuisden, droegen Nagat en haar broer nog duidelijke sporen van het trauma dat ze meegemaakt hadden. Zij
kon maar niet stoppen met huilen en hij weigerde te praten. Na een tijd vond Nagat een manier om datgene te
bereiken waarnaar ze verlangde voor haar en haar broer.

“Want ook al heb ik
pijn geleden, ik kan
nog steeds glimlachen.”
-Nagat Zaki

THEMA’S IN DE FILM
•

Misbruik

•

Steun van broers en zussen

•

Transformatie

Mensen met een verstandelijke beperking over de hele wereld krijgen te maken met verschillende vormen
van misbruik. Op sommige plaatsen worden ze behandeld als beesten, of zelfs erger. Nagat praat
over haar eigen ervaring en die van andere mensen met fysiek misbruik (geslagen worden, Agaiby die
verbrand werd met hete lepels) en psychologisch misbruik (opgesloten worden in een donkere kamer, een
dichtgemetseld raam). In portretten van mensen met een beperking is het overwinnen van moeilijkheden
een terugkerend thema. Maar dit verhaal wil de triomf van Nagat niet op een sensationele manier in de
verf zetten. Het feit dat haar tranen onverklaarbaar bleven stromen, helpt ons inzien dat ze de diepe pijn
van het misbruik met zich mee bleef dragen, ook toen haar leefomstandigheden verbeterd waren.
Nagat legt uit dat ze zich zorgen maakte om haar broer Hany toen die alleen gelaten werd in het donker.
Toen ze eenmaal in De Ark waren, was zij de enige die Hany’s gevoelens en gedachten kon vertolken toen
hij 2 jaar lang niet meer sprak. Door de steun die zij hem gaf, kon hij weer openbloeien en dat maakte
haar trots. Hun band als broer en zus had een groot aandeel in hun genezing.
De transformatie van donker naar licht loopt als een rode draad door de film. Hany en Nagat maken weer
kennis met hun vrijheid nadat ze ervaren hebben hoe het is om opgesloten te worden. Ze krijgen betaald
werk terwijl ze nooit gewerkt hebben, hun talenten worden erkend terwijl ze vroeger als een last werden
gezien, en ze komen terecht in een liefdevolle omgeving terwijl ze vroeger omgeven waren door geweld.
Het is belangrijk om erbij te zeggen dat al hun problemen daarmee niet van de baan waren, maar toch
vond er een heel grote en enorm positieve transformatie plaats in hun leven.
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•

Etiketten

Het etiket ‘gehandicapt’ opgeplakt krijgen, deed Nagat pijn maar gaf haar ook kracht. Het betekende dat
iemand haar ongestraft kon misbruiken, maar ook dat ze naar een nieuwe thuis kon verhuizen en werk
kon krijgen. Wanneer ze zegt: “Ze zeggen dat we gehandicapt zijn”, lijkt ze zelf afstand te nemen van dat
etiket. Het getuigt tegelijk van lef en voorzichtigheid als ze zegt: “Mag ik zeggen wie er voor ons zorgt?”
Ze komt met een soort beschuldiging maar vraagt eerst toestemming. Haar opmerking verwijst naar het
feit dat mensen die haar begeleiden er een punt van maken om te zeggen dat ze een beperking heeft.
Vaak gebeurt dat op een onschuldige manier, om sneller door een checkpoint te raken of om steun te
vragen. Haar besluit is: “Ze hebben ongelijk. Ze hebben gelijk.” Voor haar lijkt het te klinken als een etiket
dat iets over haar zegt dat klopt én iets dat niet klopt. Het is interessant dat, wanneer ze er de kans toe
krijgt, Nagat kiest om geen naam te noemen, geen etiket op te plakken. Bijvoorbeeld, in plaats van de
persoon die haar slaat bij naam te noemen, zegt ze: “Zij weet wie ze is.”

VRAGEN OM EEN GESPREK TE STARTEN
1. De beelden van een jong geitje lopen als een rode draad door het verhaal. In het begin van de film, als Nagat
zegt dat ze geslagen werd, zien we hoe het geitje een tik krijgt van een grotere geit. Welke andere scenes
maken gebruik van de beeldspraak van de geiten? Wat is het verband tussen de ervaring van de geiten en de
ervaringen die Nagat beschrijft?
2. Ook het beeld van een raam komt een paar keer terug in de film. Wat voelde je toen je hoorde dat Hany’s raam
dichtgemetseld was? Even later zien we een kamer met ramen, en bijna helemaal op het einde nog een raam.
Waarom zijn ramen zo belangrijk? Wat is de symbolische betekenis van een raam in een kamer?
3. Wat betekent het om beperkt, ingeperkt te worden door de maatschappij? Hoe kan iemands menselijkheid
beperkt worden door de maatschappij?
4. Sta even stil bij het leven van de mensen in deze film. Welke ‘vaardigheden’ maken het leven moeilijker?
Gemakkelijker? Welke ‘beperkingen’ maken het leven moeilijker? Gemakkelijker?
5. Nagat zegt dat haar broer denkt dat, als ze een kleur was, ze wit zou zijn. Hoe zegt die bedenking iets over
sommige aspecten van Nagats karakter waar ze zelf niet over praat? Welke kleur zou jij zijn en waarom?
6. Als iemand huilt, gaan we ervan uit dat hij of zij verdriet heeft. En als ze glimlachen, vermoeden we dat ze
gelukkig zijn. Maar tranen en een glimlach kunnen ook een manier zijn om de tegenovergestelde emotie uit
te drukken of te onderdrukken. Nagat glimlacht veel tegenwoordig. Dat zie je in de montage naar het einde
van de film toe. Denk je dat haar lach een teken is van geluk, of juist verdriet verbergt? Verklaar je antwoord.
7. Hoe zou je het zwijgen van Hany en de tranen van Nagat nog kunnen interpreteren?

ACHTER DE SCHERMEN
Telkens wanneer de interviewer Nagat iets over haarzelf vroeg, begon ze over andere mensen (“Samah zegt,
Mamdoh zegt, Marcel zegt, Hany zegt…”). Ze was het niet gewend om na te denken over haar eigen verlangens. Ze
leek altijd te denken aan de noden van anderen. Verschillende keren kreeg ze de vraag: “Wat wil je?”. Die vraag stak
erbovenuit want haar antwoorden waren heel indringend: “Ik wou stoppen met huilen… Ik wou dat Hany praatte.”

STEL JE DE WERELD ANDERS VOOR
Dit verhaal gaat over het doorstaan van de vernederingen die horen bij de etiketten die mensen ons opplakken,
en over het vinden van manieren om je menselijkheid te bewaren. Nagat was in staat om haar broer Hany te
helpen hoewel ze ook zelf pijn leed. Dat gaf Hany dan weer de kracht om Agaiby te helpen. De wonden in zijn
menselijkheid hadden zijn vermogen om anderen te helpen niet aangetast. Wat is iets in jouw leven dat je als
een belemmering ervaarde en waarvoor je met de hulp van iemand anders een oplossing vond? Ben je wel eens
in staat geweest om dat gebaar van hulp zelf door te geven, door iemand anders te steunen? Stel je voor hoe je
de hulp die je krijgt, kan doorgeven door zelf anderen te helpen.
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AS I AM

AFLEVERING ZEVEN - VOORBIJ DE MUUR

KORTE SAMENVATTING VAN DE FILM
Als er ergens oorlog uitbreekt, staan er vaak helden op die niemand ooit zal kennen. In 2002 barstte in Ivoorkust
een conflict los tussen de regering en de rebellen, die hun hoofdkwartier in Bouaké hadden. Deze aflevering
speelt zich af in die periode en vertelt het verhaal van Yobouet N’Da Pierre. Toen het geweld van het conflict
heviger werd, mocht niemand nog op straat komen. N’Da zette zijn eigen leven op het spel om over de muur te
klimmen en de straat op te gaan om zijn vrienden te bezoeken. Zijn besluit om over de muur die hen van elkaar
scheidde te klimmen, was een krachtige boodschap voor zijn vriend Adrien en vond veel weerklank in de relaties
binnen zijn gemeenschap.

“De Kolonel is iemand
die zijn vrienden nooit
vergeet.”
-Konan N’Guessan Adrien
(vriend van N’Da)

THEMA’S IN DE FILM
•

Muren

•

Leven in oorlogstijd

•

Gewone helden

De muur waar N’Da over klom, was een fysieke barrière maar staat symbool voor heel veel dingen in de
context van de film. De muur moest de mensen die binnen zaten veiligheid bieden en hen geruststellen,
maar N’Da had het moeilijk omdat hij daardoor ook geen contact kon hebben met zijn vrienden. Muren
beschermen doordat ze dingen van elkaar scheiden. Wat gebeurt er wanneer de bescherming waarnaar we
verlangen in gemeenschap met anderen ligt? Een muur is tegelijk pijnlijk en nuttig, hij biedt bescherming
en bakent dingen van elkaar af.
De schrijnende omstandigheden van het leven op een plaats die in de greep is van geweld gaan verder
dan de dreiging van rechtstreeks geweld. Mensen overleefden kogels die door de ramen vlogen maar
leefden in voortdurende onzekerheid. Door de slinkende voedsel- en medicijnenreserves konden de leden
van de Arkgemeenschap onmogelijk in Bouaké blijven. Tegelijkertijd kon weggaan net zo gevaarlijk zijn
als blijven. Een eenvoudig gebaar zoals een vriend die hallo kwam zeggen, kon een levensbelangrijke
geruststelling zijn.
De film zit vol voorbeelden van heel gewone helden. De assistenten in de gemeenschap weigerden te
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vertrekken, tenzij iedereen mee kon. Die manier om de gemeenschap prioritair te stellen boven het
individu is heldhaftig maar geeft ook aan hoe de dingen meestal gaan. Het is heel gewoon. Stel je voor
hoe de hele gemeenschap samenkwam en stemde om te beslissen of ze al dan niet zouden blijven.
Gabriel en Kuame zijn al even heldhaftig wanneer ze aanbieden om te voet te gaan zodat degenen die
niet kunnen lopen, kunnen ontsnappen, en Adrien is een held wanneer hij besluit om terug te rijden
om hen te zoeken. Adrien zegt: “Het is doodnormaal dat ik terugga en hen ga zoeken.” Dat herinnert
ons eraan dat, vanuit het standpunt van de mensen in de gemeenschap, die manier van handelen heel
gewoon is. De film focust op de vastberadenheid van N’Da om zijn vrienden te zien en hoe die uitgroeit
tot een voorbeeld voor anderen.

VRAGEN OM EEN GESPREK TE STARTEN
1. N’Da krijgt de bijnaam ‘de Kolonel’. Wat is er volgens jou zo betekenisvol aan die naam?
2. Petit Koffi, de verteller aan het begin van de film, vond bepaalde omstandigheden van het leven tijdens
het conflict eerder grappig. Wat is jouw eerste reactie daarop? Waarom denk je dat de regisseur zijn film
daarmee laat beginnen?
3. De film werd gedraaid met de hulp van drie andere mensen met een verstandelijke beperking. Petit Kofi hielp
bij het geluid, Honorine bij het maken van beelden met een GoPro-camera, en Grand Kofi hielp bij het filmen
en aanwijzingen geven. Verandert die informatie iets aan de manier waarop je over de film denkt? Waarom
wel of niet?
4. Sta even stil bij de titel van de film. Waarom denk je dat er gekozen werd voor het woord ‘voorbij’? Welke
andere woorden hadden gebruikt kunnen worden? Wat zouden andere mogelijke titels voor de film zijn?
5. Adrien zegt dat, toen hij geconfronteerd werd met het idee om terug te gaan naar het geweld, hij de moed
van N’Da moest lenen. Mensen maken elke dag heldhaftig keuzes die een impact hebben op het leven van
anderen. Soms is het duidelijk waar ze hun kracht en moed vandaan halen, en soms is het onverklaarbaar.
Heb jij ooit een moedige keuze gemaakt? Wie of wat gaf je toen de moed die je nodig had?
6. Wat denk je dat het moeilijkste aspect van hun situatie was (geen eten, tekort aan medicijnen, isolement,
gevaar om gedood te worden…)? Heb jij ooit een uitzichtloze situatie meegemaakt zoals de oorlog waar deze
Arkgemeenschap mee geconfronteerd werd? Hoe gingen jij en de mensen die bij jou waren daarmee om?
7. Ze kwamen samen in hun kapel om als gemeenschap te stemmen over een eventueel vertrek. Waarom hebben
ze volgens jou de kapel gekozen om te stemmen? Ga jij naar een plaats van bezinning als je belangrijke
beslissingen moet nemen?

ACHTER DE SCHERMEN
Het was moeilijk om de persoonlijkheid van N’Da op camera vast te leggen. In de film hoor je hem maar één
woord zeggen. Dat is niet omdat hij niet kan praten, maar omdat hij zijn gedachten meestal op een heel energieke,
krachtige manier deelt. Mensen die N’Da kennen, omschrijven hem vaak als iemand die tegelijk zacht en hevig
is. Zijn vastberadenheid om zijn vrienden te bezoeken in een heel gevaarlijke situatie, terwijl veel mensen
probeerden te vluchten, mag niet gezien worden als een gebrek aan inschattingsvermogen of als een teken van
zijn verstandelijke beperking. Over de muur klimmen was een volstrekt normale beslissing voor een tegelijk
harde en liefdevolle man als N’Da

STEL JE DE WERELD ANDERS VOOR
Op sommige momenten in ons leven hebben we ‘muren’ nodig, en op andere momenten moeten we er juist
overheen klimmen en ons er niet door laten tegenhouden. Welke ‘muren’ zie je in je eigen leven? Wat zou het voor
jou kunnen betekenen om over die ‘muren’ te klimmen?
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AS I AM

AFLEVERING ACHT
WIJ ZULLEN JE NIET VERGETEN
KORTE SAMENVATTING VAN DE FILM
Als een leven ten einde is, rouwen mensen. Maar er zijn mensenlevens en zelfs hele bevolkingsgroepen die de
samenleving liever snel vergeet. Bapi Sarkar, een man met Downsyndroom in India, moest elke dag aan den
lijve ondervinden hoe hij opzijgeschoven werd, respectloos behandeld en vergeten werd. Bapi’s boodschap aan
mensen die hem pestten, was: “We zijn allemaal mensen.” Deze video is een verzameling van uitspraken die die
waarheid kracht bijzetten. Aan de hand van de herinneringen van Bapi’s vrienden en – belangrijkst van al – door
de positieve manier waarop hij over zichzelf spreekt, leren we dat elk mensenleven het waard is om herinnerd te
worden.

“Wij zijn ook mensen.”
-Bapi Sarkar

THEMA’S IN DE FILM
•

Trouwen

•

Geloof

•

Herinneringen

Wanneer iemand doodgaat, breekt er voor de mensen die hem of haar liefhadden vaak een periode van
rouw aan. Verschillende culturen over de hele wereld hebben gebruiken die bepalen hoe mensen uiting
geven aan hun rouw na een overlijden en hoe ze die periode kunnen doorkomen. De mensen die Bapi
gekend hebben, waren in rouw na zijn dood. Tridib zegt dat hij elke avond zijn bed bleef opmaken. Binod
vertelt dat hij verdrietig is (“veel verdrietig”).
Verschillende uitspraken in de film zeggen iets over Bapi’s geloofsleven. Zijn vrienden zeggen: “Ik
weet niet tot welke god hij bidt, maar hij bidt.” Zijn andere vrienden vertellen hoe ze naar de tempel én
naar de kerk gingen met Bapi. Hoewel hij niet één geloof echt volgde, verliep zijn crematie volgens de
hindoeïstische traditie, en zijn vriend legt uit dat zijn as in de Ganges werd uitgestrooid zodat hij opnieuw
geboren zou kunnen worden.
Wanneer we afscheid moeten nemen van wie we liefhebben, koesteren we de herinneringen aan hen.
Die herinneringen blijven bewaard in verhalen en foto’s. Tijdens de interviews met zijn vrienden komt
Bapi weer tot leven in de treffende details die ze vertellen. De foto’s die her en der in de video gebruikt
worden, helpen een beeld te schetsen van Bapi die graag danste, maar ook van zijn gevoel voor humor
en zijn tederheid.
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•

Menselijke waarde

De film opent met een lijst van dingen waar mensen typisch over praten tijdens een begrafenis. Wat
zeggen wij, als iemand in de ogen van de maatschappij weinig of niets bijzonders te bieden had? Dat
stemt tot nadenken over wat een mensenleven de moeite waard maakt.

VRAGEN OM EEN GESPREK TE STARTEN
1. Om wie rouwen we als maatschappij? Waarom?
2. Heeft Bapi volgens jou iets achtergelaten, een soort van erfenis? Zo ja, wat dan precies? Zo nee, waarom niet?
3. Wat denk je dat Bapi’s vriend precies bedoelde toen hij zei: “Bapi died. I die more” (“Bapi is gestorven. Ik sterf
nog meer.”)?
4. Wat maakt dat een mens waardevol is? Zijn mensen waardevol omdat ze dingen produceren? Zijn ze waardevol
omdat ze dingen weten? Zijn ze waardevol omdat anderen weten waar ze vandaan kwamen? Of omdat ze
weten wanneer ze geboren zijn? Wat betekent dat voor mensen die in nood leven, of voor mensen met een
verstandelijke beperking?
5. Doorheen de geschiedenis hebben mensen zich op verschillende fora gebogen over de vraag wie meetelt als
mens. Verschillende elementen van identiteit zijn gebruikt om sommige mensen niet te erkennen als mens. Ten
tijde van Aristoteles was de vraag of vrouwen een ziel hebben stof voor veel discussie. Tot diep in de twintigste
eeuw voerden politieke fracties nog debatten over het volwaardig menszijn van bepaalde etnische groepen. Op
dit ogenblik zijn professionals uit de gezondheidszorg het er nog steeds niet over eens of sommige mensen
met een ernstige verstandelijke beperking wel als volwaardige mensen beschouwd moeten worden. Waarom
beschouwen sommige mensen anderen volgens jou niet als mensen? Welke rol spelen economische belangen
en macht wanneer dat soort onderscheid wordt gemaakt?

ACHTER DE SCHERMEN
Tijdens het maken van de film hoorde de regisseur heel wat verhalen over Bapi. Bapi overleed onverwacht en de
film werd minder dan maand na zijn dood gemaakt, dus veel van Bapi’s vrienden waren nog aan het begin van
hun rouwproces. Als de film langer was geweest, zou ook het verhaal van Bapi’s momenten van ziekte en herstel
erin gezeten hebben: hij veranderde de sfeer van de volledige verdieping van het ziekenhuis waar hij behandeld
werd. Door zijn sterke uitstraling werden dokters en verplegers vrienden. Verpleegsters kwamen naar Bapi toe
om hem te verzorgen tijdens hun eigen lunchpauze en dokters deden afstand van hun erelonen voor de complexe
operaties die Bapi moest ondergaan. Toen Bapi overleed, stuurden mensen van overal ter wereld brieven waarin
ze hun liefde voor Bapi en hun medeleven met de gemeenschap betuigden. Dat is op zich al opmerkelijk, maar nog
meer als je bedenkt hoe Bapi’s leven begon. Bapi was een weeskind. Hij werd opgenomen door de heilige Moeder
Teresa en de Zusters van Liefde die hem op straat aantroffen. Hun missie was in die tijd sterk gericht op hun
‘sterfhuis’, en Bapi was juist vol leven en energie. Toen de Arkgemeenschap de zusters kwam bezoeken, volgde
Bapi hen overal en hij probeerde zelfs mee in te stappen in hun busje. Verschillende keren liet hij blijken dat hij
graag tijd wilde doorbrengen in De Ark. Uiteindelijk werd zijn vastberadenheid beloond en werd hij uitgenodigd
om in De Ark te gaan wonen.

STEL JE DE WERELD ANDERS VOOR
Heel veel mensen kunnen maar niet genoeg krijgen van nieuws over beroemdheden, politici, zangers, atleten enz.
Het feit dat we heel eenvoudig aandacht hebben voor mensen die vergeten worden, kan de wereld veranderen.
Denk eens aan je eigen omgeving en maak een lijstje van mensen die iedereen vergeten lijkt te zijn. Hoe kan je
de herinnering aan hen die vergeten zijn levend houden? Wanneer mensen hulde brengen aan de waardigheid van
elke persoon wordt iedereen daar beter van.
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AS I AM

AFLEVERING NEGEN
NEGENTIEN KRAANVOGELS VAN PAPIER

KORTE SAMENVATTING VAN DE FILM
Sachiko Tanaka is een vrouw met een beperking uit Japan. Ze leidt een eenvoudig, vredig leven in De Ark in
Japan. Op een dag werd haar land wakker met het nieuws dat het leven van mensen als haar geen waarde heeft.
In deze aflevering zien we hoe de gemeenschap van Sachiko reageert op de grootste massamoord in hun land
sinds de Tweede Wereldoorlog.

“Waarom gaat de
wereld ervan uit dat
leven met een beperking
niet ook ten diepste
mooi is?”
THEMA’S IN DE FILM
•

Kwetsbaarheid

•

Eugenetica

In zijn brief legde de aanvaller de logica achter de moord uit. “Als die mensen meelijwekkend zijn en de
mensen die voor hen zorgen meelijwekkend zijn, dan is het beter voor hen dat ze sterven.” Hij doodde
alleen degenen die het meest kwetsbaar waren. Op die manier werd kwetsbaarheid een toestand die niet
met tederheid beantwoord moet worden maar die geweld rechtvaardigt.
Hoewel eugenetica als idee en praktijk al bestaat sinds de oudste beschavingen, bestaan er ook in onze
moderne tijden in veel landen uitgebreide programma’s voor eugenetica. Japan is maar een van de vele
landen die geijverd hebben en wetten gestemd hebben voor het verbeteren van de erfelijke kwaliteiten
van een bevolkingsgroep. Dat beleid en die praktijken roepen op tot het regelen van de geboorte en het
leven van ‘ongewenste’ mensen, zoals mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Hoewel
de interesse voor die ideeën sterk terugviel na de Tweede Wereldoorlog, zien sommigen dat ze toch
opnieuw opduiken nu er veel wetenschappelijke en technologische vooruitgang is in het onderzoek naar
het menselijk genoom.
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•

Doofheid

•

Origami kraanvogels

Hoewel ze doof is, doet Sachiko aan taiko. Ze luistert naar de trillingen met haar hele lichaam. Wanneer
het stil wordt in de film, worden we uitgenodigd om na te denken over wat het betekent om te luisteren
zonder te horen. Dat herinnert ons er opnieuw aan dat – anders dan wat veel mensen denken – een
beperking niet hoeft te betekenen dat mensen minder vrolijk of gelukkig zijn.
Om het leven van de mensen die in de Sagamihara-instelling gedood werden te gedenken, maakte de
Arkgemeenschap kraanvogels die ze neerzette bij het gedenkteken voor de slachtoffers. Er werd veel
gepraat over wat de gemeenschap kon doen en uiteindelijk werd besloten om van de pijnlijke brief
kraanvogels te maken die “de zielen naar het paradijs” kunnen dragen.

VRAGEN OM EEN GESPREK TE STARTEN
1. Hoe voelde je je na het bekijken van de film?
2. Heeft Sachiko talenten die je aanspreken? Welke bijvoorbeeld?
3. “Out of our assumptions, we made 19 deaths.” (“Onze vooronderstellingen hebben 19 slachtoffers gemaakt.”)
Die zin verwijst naar de vooronderstellingen die leven in grote delen van de samenleving, in Japan maar ook
in de rest van de wereld. Wat betekent die zin voor jou?
4. Onderzoek wat je eigen vooronderstellingen over leven met een beperking zijn. Ga je ervan uit dat mensen
minder gelukkig zijn? Of dat ze minder waarde hebben als mens? Waar komen die vooronderstellingen
volgens jou vandaan?
5. Sommige mensen kozen de kant van de aanvaller omdat hij vond dat zijn daad een manier was om mensen
met ernstige beperkingen, van wie het leven ondraaglijk was, een dood te bieden uit medeleven met hen.
Anderen vonden dat hij onschuldige, kwetsbare mensen van het leven beroofde — mensen die misschien
talenten hadden die hij niet zag. Bespreek beide argumenten en leg uit wat jij vindt en waarom.
6. Wat is je het meest opgevallen in het leven van Sachiko? Waarom?

ACHTER DE SCHERMEN
Sachiko heeft een levendig gevoel voor humor. De scene waarin ze voor de grap doet alsof ze stikt, is een van
haar klassiekers. Omdat haar lichaam er zwak uitziet en uit balans lijkt, zijn mensen die haar voor het eerst
ontmoeten vaak bezorgd dat haar iets zal overkomen. Ze kiest ervoor om grapjes te maken zodat mensen zich
minder ongemakkelijk voelen bij haar kwetsbaarheid.

STEL JE DE WERELD ANDERS VOOR
Wat gebeurt er als het verlangen om levens beter te maken leidt tot handelingen die het leven beëindigen? Wat
zijn de verschillen en overeenkomsten tussen deze gebeurtenis en andere, die je op het nieuws hebt gezien?
Neem wat tijd om na te denken over de sociale conditionering waardoor sommige levens meer meetellen dan
andere. Wat is er nodig opdat mensen respect zouden hebben voor het leven van wie kwetsbaar is en dat leven
zouden beschermen?
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AS I AM

AFLEVERING TIEN - IN MIJN EENTJE?

KORTE SAMENVATTING VAN DE FILM
Toen Katherine Black van De Ark Australië 57 was, verloor ze haar moeder. Dat jaar veranderde alles in haar
leven. Opnieuw voelde ze heel diep aan dat ze alleen was, en ze besloot dat het tijd was om voor zichzelf te
zorgen. Voor Katherine betekende dat dat ze de studio in De Ark waar ze tot dan toe had gewoond, opgaf om
helemaal alleen naar haar eigen appartement te verhuizen. Ze maakte een plan om eindelijk zelfstandig te gaan
wonen. Haar verlangen om op eigen benen te staan, was het begin van een bochtig parcours van muziek spelen
op straat, gokken, en allerlei avonturen in de keuken. Statistieken laten zien dat zelfstandig wonen inderdaad niet
gemakkelijk is, zeker voor mensen met een beperking, maar Katherine vertrouwt op haar vindingrijkheid en haar
vriendschappen met anderen om de klassieke valkuilen te omzeilen.

“Ik zat te denken
dat ik voor de verandering
wel eens in mijn eentje
wilde zijn.”
-Katherine Black

THEMA’S IN DE FILM
•

Zelfstandigheid

•

Gemeenschap

In het verleden werden mensen met een beperking opgesloten of gescheiden van anderen, en meer in het
algemeen hadden ze geen recht op zelfstandigheid. In het filmpje verwijst de uitspraak uit het populaire
televisieprogramma Gilligan’s Island naar die realiteit. “Kapitein, het is bij wet verboden om mensen
op te sluiten zonder hen te zeggen wat ze misdaan hebben.” Op een lichtvoetige manier vestigen die
woorden de aandacht op iets dat ten diepste onrechtvaardig is. Een van de manieren om dat onrecht
te beantwoorden, is de beweging te steunen die ijvert voor zelfstandig wonen voor mensen met een
beperking. Dat lijkt een logische oplossing maar statistieken in Australië hebben aangetoond dat dat niet
altijd beter is. Door zelfstandig te wonen, worden mensen vaak ook met eenzaamheid geconfronteerd.
De eenzaamheid waarmee zelfstandigheid gepaard gaat, kan even gevaarlijk zijn als de beperking die
een leven in afhankelijkheid betekent.
Net zoals het recht op zelfstandigheid moet ook het recht op relatie geëerbiedigd worden. Het verhaal van
Katherine gaat over de ervaring van het leven in gemeenschap. Dat gemeenschapsleven draait rond waarden
zoals steun ontvangen, relaties met anderen uitbouwen, isolement voorkomen… Arkgemeenschappen
delen dezelfde ervaring en tegelijk zijn er al veel inspanningen geleverd om mensen met een beperking
in De Ark te ondersteunen in hun verlangen naar zelfstandigheid. Er bestaat geen toverformule om de
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perfecte balans te vinden tussen een gedeeld leven en alleen wonen. De gemeenschap van Katherine
heeft haar geholpen in haar zoektocht, en samen werken ze aan de uitwerking van haar plan.

•

Eenzaam versus alleen

Eenzaamheid wordt algemeen gezien als iets onaangenaams, maar Katherine vindt het heerlijk om
alleen te zijn. Dat wijst erop dat we een onderscheid moeten maken tussen eenzaamheid en alleen
zijn. Sommige dingen doet ze graag samen met anderen maar tegelijk staat ze erop dat ze niet altijd
hoeft in te gaan op een uitnodiging en dat ze soms geen zin heeft om bezoek te ontvangen. Mainstream
media hebben de neiging om mensen die minder nood hebben aan sociale interactie af te schilderen als
mensen met wie iets mis is, maar Katherine heeft haar vrijheid nodig om te bepalen wanneer ze sociaal
is en wanneer ze gewoon graag alleen wil zijn. Wanneer ze van zichzelf zegt dat ze ‘vogelvrij’ is, dan doelt
ze op de vrijheid om te doen wat ze wil, niet op het feit dat ze is vrijgesteld van sociale activiteiten. De
vogeltjes van Katherine in hun kooitje herinneren er subtiel aan dat sommige uitdagingen en beperkingen
inderdaad een belemmering kunnen zijn voor je vrijheid, maar dat die beperkingen eerder een vorm van
bescherming zijn dan van opsluiting.

VRAGEN OM EEN GESPREK TE STARTEN
1. Waarom denk je dat de filmmakers gekozen hebben om een vraagteken achter de filmtitel te zetten? Welke
andere titels zouden bij de film passen?
2. Door de dood van haar moeder werd Katherine gedwongen om zich voor te stellen hoe het zou zijn om alleen
te gaan wonen. Wat heeft jou ooit gedwongen om iets in je leven te veranderen? Wat was de aanleiding voor
die verandering?
3. Katherine had een plan om zelfstandig te gaan wonen. Stel dat jij ook zo’n plan had, welke activiteiten zouden
daar dan bij horen? Welke dingen doe je om je zelfstandig te voelen?
4. In de scène in de keuken schrijft Katherine ‘nee’ in elk vakje dat vraagt of ze hulp nodig had, terwijl ze
eigenlijk wel degelijk hulp vraagt. Ze is vastberaden om te bewijzen dat ze zelfstandig is. Wat is het verschil
tussen die scène en het einde van de film?

ACHTER DE SCHERMEN
De beslissing van Katherine om haar vrienden in de gemeenschap niet te laten gokken op de paardenrace was
een uitdaging voor de filmploeg. Het team overwoog zelfs even om een ander verhaal te brengen, met een
andere persoon in de hoofdrol, maar de regisseur bleef Katherine steeds opnieuw tegenkomen in de stad terwijl
ze op eigen benen leerde staan. Eén voorbeeld gaat over hoe ze haar kleren waste: ze kon een wasmachine in
haar studio in de Arkgemeenschap gebruiken maar toch ging ze liever naar de stad om de was te doen. In veel
situaties benadrukt Katherine dat ze zelfstandig is maar vraagt ze toch iemand anders om hulp. Er hoeft geen
tegenstelling te zijn tussen zelfstandig zijn en toch hulp nodig hebben. Een ander voorbeeld daarvan is het feit
dat Katherine een keer de bus miste en de weg kwijtraakte in de stad. Ze besloot om de situatie ‘in haar eentje’ op
te lossen door naar een bioscoop in de buurt te gaan en te vragen of ze hun telefoon mocht gebruiken. Hoewel
ze het juiste telefoonnummer niet had, slaagde ze er toch in om het bioscooppersoneel te laten bellen met haar
vrienden in De Ark. Haar talent om zich te laten helpen door anderen is deel van haar succesvolle zoektocht naar
zelfstandigheid.

STEL JE DE WERELD ANDERS VOOR
Het feit dat we soms afhankelijk zijn van anderen en daardoor kwetsbaar zijn, kan soms ongemakkelijk aanvoelen
maar het herinnert ons er ook aan dat we niet alleen zijn. Hoe kan je ruimte scheppen om de voordelen en de
vreugde van zowel afhankelijkheid als zelfstandigheid te ervaren?
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