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'Ik neem je mee' (werktitel)
Afgelopen zomer hebben de opnames voor de nieuwste ZieZo
productie plaatsgevonden. De film gaat over mensen met een
beperking en een Marokkaanse achtergrond.
In Nederland hebben we de 12-jarige Manar gevolgd (zie vorige
'Zicht op ZieZo') Daarnaast hebben we kinderarts Nordin Dahhan
gevolgd in zijn werk op de Mozaiekpoli in Amsterdam. Op deze
poli staat de zorg voor kinderen met een allochtone achtergrond
centraal. Met Nordin Dahhan zijn we ook naar Marokko gereisd om
een beeld te krijgen van de gehandicaptenzorg daar. Nordin
Dahhan heeft ons in contact gebracht met een organisatie van
ouders van autistische kinderen. Deze organisatie zet zich
openlijk in voor de belangen van deze groep kinderen. Soumia
Amrani is één van de oprichters. Haar hebben we ook thuis
gefilmd, samen met haar dochter Aya.
In het voorjaar van 2013 wordt de film gepresenteerd en deze
zal tevens worden uitgebracht op DVD. Verder is er overleg met
omroepen in Nederland en in Marokko om de film ook uit te
zenden op TV.

filmcrew in Marokko:Jet Homoet, Ludo Keeris, Naima Azough en Ange
Wieberdink (foto)

Taiwan

Afgelopen oktober was regisseur Ange Wieberdink jurylid van het
International Documentary Festival Taiwan. Het was een
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inspirerend bezoek, waarin zij samen met de andere
juryleden talloze documentaires bekeek voor de 'Asian
Vision Award'. Op het festival werd ook de film 'Ontsnapt'
vertoond die zij samen met Jetske Spanjer maakte.
Het was niet de eerste keer dat Ange in Taiwan was. In 2005
werd de film ‘Doof, nou en!‘ (ZieZo productie) al op een ander
Taiwanees documentairefestival geselecteerd. Dat festival was
georganiseerd voor en door mensen met een beperking. Net als in
2005 was Ange regelmatig verrast hoe anders de reacties soms
waren dan in Europa. Ten aanzien van 'Ontsnapt' omdat Taiwan
slechts zijdelings betrokken was bij de Tweede Wereldoorlog.
Met betrekking tot 'Doof, nou en!' omdat het onderwijs van
doven in Taiwan anders is georganiseerd.

Ange Wieberdink met Taiwanese filmstudenten

Toch naar buiten

Sinds de presentatie van 'Toch naar buiten' afgelopen juni is
er veel interesse getoond voor de film. Zo heeft de VGN al haar
leden een exemplaar cadeau gedaan en wordt de film bij
verschillende zorginstanties ingezet als educatief materiaal.
Binnen het ROC wordt gewerkt aan een lespakket rond de film.
Mocht u interesse hebben in de film, deze is te bestellen via
zie-zo.nl en kost !15,50 (incl. verzendkosten)

Bekijk de trailer op vimeo

We wensen iedereen een
goed & inspirerend 2013
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