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Van den Bergh regisseerde de prijs-
winnende film ’Oog voor dementie’,
gemaakt in opdracht van Zorgba-
lans, een grote ouderenzorgorgani-
satie en een van de grootste werkge-
vers in de regio Kennemerland en
Zuid-Holland Noord met ruim
3.600 professionele medewerkers en
900 vrijwilligers in tal van zorgcen-
tra.

’Oog voor dementie’ is een fictie-
film van 3,5 minuten, die een beeld
geeft van het leven van een vrouw
met dementie. De rol wordt ge-
speeld door actrice Coby Timp. In de

andere rollen staan echte zorgmede-
werkers van een verpleeghuis in
Heemstede. Zorgbalans voert een
brede campagne voor een meer
mensgerichte aanpak van vergevor-
derde dementie.

De winnende filmmaker Van den
Bergh laat weten zich vereerd te voe-
len met de prijs. „We hebben de film
met een relatief laag budget in een
klein team gemaakt, maar er zit zo-
veel liefde in. Ik draag de prijs op
aan actrice Coby Timp. Met haar 92
jaar laat ze zien dat ze nog altijd een
vakvrouw is, die precies het juiste
gevoel weet over de brengen.”

Van den Bergh: „Zorgbalans heeft
uitgebreid onderzoek laten doen
naar hoe zorgmedewerkers het bes-
te met mensen met dementie kun-
nen omgaan. Ze vroegen mij de re-
sultaten van dit onderzoek te verta-
len naar een korte video. Ik geloof
dat een boodschap veel beter over-
komt als je deze invoelbaar maakt
voor de kijker.”

Onderzoekers hebben ontdekt
dat in de hoofden van mensen met
dementie nog van alles gebeurt.
„Het zijn mensen met verlangens en
behoeftes. Ze willen troost en ver-
binding, gezien en gehoord worden,
net als jij en ik.”

De jury, die de film verkoos in de
categorie ’professionaliteit en kwa-
liteit’, was lovend. ’Met hart en ziel
gemaakt. Indringend, emotioneel

en raak’, en ’Indrukwekkend. Ver-
bluffend dat dit met acteurs en figu-
ranten is gedraaid’. Voor deze jaar-

lijkse prijs waren zeventig films in-
gezonden en werden er 24 genomi-
neerd in vier categorieën.

Haarlemse regisseur Marlette van den Bergh wint een Gouden Reiger met verbluffende film over dementie. ’Ik ben zeer vereerd. Er zit veel liefde in de film’

Jaap Timmers

Haarlem # De Haarlemse Mar-
lette van den Bergh, eigenaar van
Nieuw Licht Films, heeft een
Gouden Reiger gewonnen. De in
Utrecht uitgereikte prijs van de
Beroepsvereniging van Film- en
Televisiemakers gaat naar de bes-
te opdrachtfilms.

Haarlemse wint Gouden Reiger met film over dementie

Fragment uit de film ’Oog voor dementie’. FOTO NIEUW LICHT FILMS/COBY TIMP

""Met hart en ziel
gemaakt.

Indringend,
emotioneel en

raak

Haarlem # Om dat te doen gaan
de leerlingen om de week op zon-
dagochtend aan de slag. De ene
keer staat een bedrijfsbezoek op
het programma. De andere keer is
er een workshop geregeld, zoals
deze zondag bij de stadsbiblio-
theek in het centrum. Door de
bezoeken en workshops worden de
kansen van de kinderen vergroot
omdat ze beroepen leren kennen
waar ze mogelijk nog nooit van
hebben gehoord.

Dat geldt zeker als hun ouders
zelf weinig kennis hebben van het
Nederlandse onderwijs en de ar-
beidsmarkt. Er is deze keer een
groep van vijftien kinderen aanwe-
zig. Deze zondag stond het beroep
van journalist en podcastmaker op
het programma. De kinderen kun-
nen daardoor leren wat de verschil-
len en overeenkomsten zijn tussen
de twee beroepen.

Podcasten
De Kinderuniversiteit bestaat in
Haarlem sinds 2007 en heeft sinds

het begin al honderden scholieren
de kans gegeven om bij verschillen-
de bedrijven rond te kijken. Chey-
enne is een van hen. Zij is er deze
keer bij om door de kinderen te
worden geïnterviewd over de rol
die de Kinderuniversiteit in haar
schooltijd heeft gespeeld. ,,Ik ben
via mijn juf van groep 6 bij de
Kinderuniversiteit gekomen. Mijn
ouders vonden het een goed idee.”

Ze is een voorbeeld van de goede
invloed die deelname aan de Kin-
deruniversiteit kan hebben. Ze
volgt inmiddels een master Jeugd-
recht aan de Universiteit Leiden.
De scholieren die haar mogen
interviewen hebben allerlei vragen.
,,Wat vond je het leukste beroep?”,
wil een van hen weten. ,,Het is al
even geleden, maar ik vond toen
het bezoek aan de burgemeester
erg leuk. Dat was nog burgemees-
ter Bernt Schneiders. De saaiste les
was bij de bank. Ik zag laatst mijn
verslag terug en las dat ik er weinig
aan vond bij de bank.”

Moon Stegenga die als vrijwilli-
ger bij de Kinderuniversiteit mee-
werkt is een van de anderen die
tijdens de podcastworkshop door
de kinderen wordt geïnterviewd.

,,Ze vragen echt van alles. Ze heb-
ben even nodig om los te komen,
maar dan vragen ze erop los. Die
nieuwsgierigheid is altijd fantas-
tisch om te zien.”

Al is de aandacht erbij houden
voor een aantal erg moeilijk en
stellen de kinderen soms vragen
die ineens over iets heel anders
lijken te gaan. ,,Dat is even een
moment om te schakelen.’’

Nieuwsgierigheid
Stefan Kollaart en Koen Minnema
van het Haarlemse bedrijf De Pod-
castfabriek hebben hun microfoons
en mengtafel meegenomen zodat
de kinderen zelf interviews kun-
nen. ,,Een podcast is gewoon een
gezellig gesprek. Het kan echt
overal over gaan. Stel je hebt een
hobby en kunt daarover vertellen,
dan kun je daar een podcast over
maken”, vertelt Stefan. Het onder-
scheid tussen journalistiek en
podcast maken wordt de leerlingen
snel duidelijk. ,,Want bij journalis-
tiek gaat het over nieuws toch? En
bij een podcast hoeft dat niet?’’, wil

Hassam Almatisawi (10) weten. Hij
heeft al enige ervaring met de
media. ,,Mijn school stond in de
krant toen koningin Máxima bij
ons op school kwam. En nog een
keer met kerst bij Olympia, mijn
sportclub.”

Hij doet sinds een paar maanden
mee aan de activiteiten van de
Kinderuniversiteit. De juf van zijn
school wees hem op het program-
ma. ,,We gaan naar leuke plekken.
Ik heb daardoor geleerd dat ik kan
nadenken over wat ik later wil
worden.” Hassam was van plan om
in het leger te gaan, maar die plan-
nen staan nu op losse schroeven.
,,We gaan verhuizen naar Saoedi
Arabië en dan gaat het nog even
duren voor ik het leger in zou
kunnen”, vertelt hij in de pauze.

Zijn groepje heeft projectleider
Nastasja Terheijden aan tafel om te
ondervragen over haar werk. Zo
kunnen ze oefenen hoe intervie-
wen in zijn werk gaat. Terheijden
is sinds het begin bij de Kinderuni-
versiteit betrokken. ,,Ik vind wer-
ken met kinderen, volwassenen en

goede goededoelenorganisaties
leuk om te doen. En we zien dat
deze aanpak voor de kinderen
werkt. Ieder jaar interviewen we
oud-leerlingen om te horen waar
ze terecht zijn gekomen. Dan ho-
ren we dat ze soms echt beroepen
hebben ontdekt door de bezoeken
aan de verschillende bedrijven.
Daardoor hebben ze gezien dat ze
echt van alles kunnen worden.”

REPORTAGE Scholieren krijgen een
kijkje achter de schermen

’Even loskomen,
maar dan vragen
ze erop los’

Opperste concentratie bij het interviewen. FOTO UNITED PHOTOS/ROB VAN WIERINGENAnnemieke Windt
a.windt@mediahuis.nl

""Ik ben via mijn
juf bij de
Kinderuni-
versiteit
gekomen

""Die
nieuwsgierig-
heid is altijd

fantastisch om
te zien

De Kinderuniversiteit
biedt leerlingen uit de
hoogste klassen van het
basisonderwijs de kans
om een kijkje te nemen
achter de schermen van
verschillende beroepen.
Zo krijgen ze een beter
idee wat ze zelf leuk zou-
den vinden om later te
doen.
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