De waar he id Ov er Pesten
E r v a r i ng s de s k u n d i g

Acteur en theatermaker Arnaud Vandermeiren was jarenlang zelf het
slachtoffer van pestgedrag. Door deze ervaring weet hĳ als geen ander
waar slachtoffers nood aan hebben.
Dankzĳ zĳn verwerkingsproces kon hĳ de pesters vergeven, loslaten
en kreeg hĳ inzicht in de beweegredenen van een pestkop, waarom die
eigenlĳk pest.
Dit project komt recht uit zĳn hart en richt zich naar zowel de
slachtoffers als de pesters zelf.
Het stuk is alles behalve be-leren-d, is toekomstgericht en biedt
perspectieven.

Project op maat
De theatermonoloog dient als basis van het project. Daarnaast kan de
school kiezen om het spel en/of de workshop te boeken.
Zowel het spel als de workshop zĳn gelinkt aan het theaterstuk en
geven een absolute meerwaarde aan het project.

Meer info

Real Or Not Real
Gebaseerd op waargebeurde feiten
Het Verhaal: Jens vertelt het verhaal van zĳn beste vriend Oscar. Oscar
werd zwaar gepest en pleegde vervolgens zelfmoord. Zĳn dagboek
verklaart de ware toedracht van zĳn dood. Oscar leeft verder in Jens
wereld. Zelfs nu Oscar er niet meer is, trekt Jens nog steeds wĳze
levenslessen uit Oscars levensverhaal en uit de reacties hierop in zĳn
omgeving.
Hoewel het stuk een monoloog is, komen we via 16 verschillende
personages uit Jens en Oscars leefwereld, het relaas te weten.
Jens, alias Arnaud, vertelt het verhaal levensecht en waarheidsgetrouw.
Thema's als pesten, zelfmoord, vergeving, rouw komen aan bod.
Kan gebracht worden met een gebarentolk.
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De workshop wordt geleid door Arnaud en een maatschappelĳk
werker of therapeut.
Tĳdens de workshop zullen jongeren open leren praten over de vier
thema’s. Via diverse methodieken leren jongeren oplossingsgericht
denken en handelen. Ze leren begrĳpen dat een pester pest vanuit
zĳn eigen pĳn. Ook zal Arnaud zĳn eigen persoonlĳk verhaal delen.
Deze workshop word individueel gegeven aan klassen.

Meer info

De begeleiders
ARNAUD VANDERMEIREN
Ervaringsdeskundige
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Jonerencoach (Delta-Coaching)

ELKE DEWULF
Ergotherapeut

ELMA VAN DELFT

Dramatherapeut (Levensfontein)
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INGE DE SMEDT

Sociaal werker

Door middel van een interactief spel worden jongeren aangezet om in
gesprek te gaan en worden ze gestimuleerd om oplossingsgericht te
denken over:
•
•
•
•

Pesten
Zelfmoord
Rouw
Vergeving

Het spel wordt begeleid door een leerkracht en kan voor één week of
langer gehuurd worden.

De ontwikkeling

Het spel werd ontwikkeld door creatief therapeute Inge Casteleyn
(Pamoya) en ervaringsdeskundige Arnaud Vandermeiren.
Vormgeving dobbelstenen: Patrick Sedeyn
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Emmanuël, For Good Sound, De Nieuwe Melac, Steven De Meyer, Up
Media, Pamoya, Delta Coaching, Tinkel Entertainment,
De Bleekweide vzw, Wouter Vanrysselberghe, Krist De Mol, Elim Gent,
1813 De Zelfmoordlĳn, Freddy Claeys, Zelfmoordlĳn 1813
Alle slachtoffers en ex-pesters voor hun getuigenissen, De vrĳwilligers en
de gulle gevers.
De leden van C&T Productions vzw
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“V erboden op de openb are weg te w erpen”

