Doedèskadèn vzw
Project de Filmverteller
Joke De Baets & Jan Van Dijck
Oude Bergse Baan 106 / 2950 Kapellen
03 605 21 26 /0485 740006
Onr. BTW 0 869 823 744
www.doedeskaden.be
filmvertellers@doedeskaden.be

TITEL ACTIVITEIT
De filmverteller , je cultureel en sportief aanbod bekend maken bij een divers publiek. Een
traject voor gemeentebesturen.
INHOUD &WERKWIJZE
- Onbekend is onbemind , dit gezegde geldt zeker voor het cultureel en sportief aanbod van
een gemeente bij diverse doelgroepen.
- De filmverteller is een project dat laagdrempeligheid nastreeft bij een divers en moeilijker te
bereiken publiek.
- De filmverteller is een voor dit project inspirerend verhaal van een meisje uit een arme
gemeenschap die er op uit gestuurd wordt om naar de cinema te gaan en vervolgens de film
te vertellen aan armen uit de buurt en aan mensen die bedlegerig zijn. (Auteur:Hernán
Rivera Letelier)
- Net als in het boek willen we de programmatie van de cultuurdienst van een gemeente, het
aanbod van OCMW en sportdienst op een professionele wijze gaan vertellen in
voorzieningen en bij ander moeilijk bereikbaar publiek.
- We maken van het digitale en analoge aanbod een “levende” brochure.
DUUR VAN DE ACTIVITEIT
- Project van langere duur
DOELEN 
- Mensen motiveren om deel te nemen aan het cultureel, sportieve aanbod van de
gemeente meer bepaald diensten cultuur, sport en OCMW.
- Extra plaatsen reserveren die niet mee opgenomen worden in de ticketdag van de dienst
cultuur.
- In de voorzieningen en bij verenigingen voor gepensioneerden en rust en
verzorgingstehuizen de voorstellingen (van OCMW en cultuur) die op til staan gaan vertellen
- Nagaan welke clubs een aanbod hebben voor de specifieke doelgroep maar ook nagaan
welke andere engagementen kunnen aangegaan worden in de sportclubs.
- Tenslotte zien we dit project als een on the spot opleiding voor de cultuur, sport en OCMW
functionarissen teneinde het project te verzelfstandigen.
REFLECTIES & ERVARING
- We hebben de filmverteller uitgevoerd in de gemeente Kapellen. We hebben daar gemerkt
dat niet enkel tickets tijdens de verkoopdag in reserve gehouden worden maar dat enkele
voorzieningen na het bezoek van de vertellen zijn ingegaan op het aanbod waar nog plaats
voor was én voor de kinder en jeugvoorstellingen tijdens de schooltijd.
- Het aantal mensen met een beperking die in kapllen tickets gekocht hebben is gestegen van
15 naar 430 per seizoen.

DEELNEMERS
- Kinderen en volwassenen met een mentale en fysieke beperking die wonen in voorzieningen
en dagelijks begeleid worden door opvoeders en andere ergotherapeuten en
orthopedagogen. (ook RVT’s)
- Mensen in seniorenclubs en verenigingen voor gepensioneerden.
- Individuele minder mobiele mensen die verzorgd worden door ambulante verpleeghulp.
- Kinderen in de bijzondere jeugdzorg.
- Neveninstromers en studenten van het volwassenenonderwijs (NT2)
- Cliënten van het OCMW.
- Alle mensen met een verhoogde tegemoetkoming.

MATERIALEN
- Niet van toepassing
PRIJZEN
- Onze tarieven worden met mekaar afgesproken tijdens een intake gesprek.
BEGELEIDING
- Jan Van Dijck & Joke De Baets

Toevoeging /filmverteller 2.0
-

Gezien het succes in Kapellen zijn we gevraagd het project uit te breiden naar kinderen en
volwassenen die in armoede leven en cliënt zijn van het OCMW in Kalmthout en Kapellen.

-

We gaan hierbij eerst samen op zoek bij deze mensen naar redenen waarom ze niet
participeren/ ingaan op dit aanbod.

-

We bereiken deze mensen door een samenwerking met de OCMW ambtenaren hun
participatiegroepen, én bij instanties rond inburgering, taalcursussen en dergelijke.

-

De resultaten van de bevraging gaan we vertellen op de diverse raden van de aanbieders van
sport, jeugd en culturele activiteiten.

-

Tegelijkertijd gaan we na wie een aanbod heeft én bereid is de organisatie aan te passen of af
te stemmen op deze doelgroep.

-

Wij begeleiden heel dit traject of leidden ambtenaren op om dit van ons over te nemen of van
bij aanvang autonoom uit te voeren.

-

Indien nodig gaan we samen op zoek naar subsidiemogelijkheden én participeren we bij de
creatie van een lokaal netwerk vrije tijdsparticipatie.

