
Uitnodiging 'Boven Jan'
De publiekspremière

'Boven Jan' gaat in première en we hopen dat u daar bij bent!
 
Beste relatie,

Graag nodigen wij u uit op donderdag 31 oktober 2019 om de première van 'Boven Jan'
met ons mee te maken. Om zoveel mogelijk genodigden de gelegenheid te geven om
de première bij te wonen zijn er drie bijeenkomsten georganiseerd van elk 1,5 uur. De
bijeenkomsten starten om 13.00 uur, 15.00 uur of 17.00 uur in 't Gein, Geinstraat 2,
3744 MN Baarn.
 
'Boven Jan, een zoektocht naar een normaal leven' is een oprechte en indrukwekkende
documentaire (38 minuten) van de journalisten Matthijs Buikema en Stef Verhoeven.
De documentaire is gemaakt in opdracht van Sherpa en geïnspireerd op het boek 'Jan,
een levensverhaal' van Nanny Noordman (ISBN 978 90 8850 4495). Het geeft een
inkijk in de wereld van een cliënt met Moeilijk Verstaanbaar Gedrag (MVG) vanuit het
perspectief van ouders, professionals en deskundigen. Het geeft inzicht in de
gezamenlijke zoektocht naar een juiste omgeving en passende ondersteuning van
Jan.
 
Aanmelden
Wilt u er bij zijn en met ons in gesprek gaan over alles wat het oproept?
Meld u dan aan via BovenJan@sherpa.org o.v.v. 13.00 uur, 15.00 uur of 17.00 uur.
 
 

mailto:bovenjan@sherpa.org


Jan
Jan (1965) heeft een zware vorm van autisme en woont vanaf zijn achtste
jaar in zorginstellingen. Sindsdien staat zijn leven in het teken van een lange
en moeizame zoektocht naar passende zorg. Zijn ouders zien hem van een
goedlachs, bijzonder jongetje in de loop der jaren veranderen in een
ontoegankelijke, destructieve en onberekenbare man. Van de oude Jan was
op een dag weinig meer over dan een passieve toeschouwer van het leven.
'Zorgen' was 'beheersen' geworden. Iedereen moest op een dag erkennen
dat de zorg voor Jan volstrekt ontoereikend was. De zoektocht was op een
dood spoor beland. Totdat het team om Jan heen, samen met zijn ouders Jan
en Nanny, het lef hadden de hopeloze impasse te doorbreken. De
documentaire ‘Boven Jan’ laat zien dat goede zorg een vorm van topsport is:
gedisciplineerd, geduldig en planmatig samenwerken aan een schijnbaar
onmogelijke missie.
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