De waa rh eid Over Pesten
E r v a r i ng s de s k u nd i g

Acteur en theatermaker Arnaud Vandermeiren was
jarenlang slachtoffer van pestgedrag. Deze ervaring zorgt
ervoor dat hij goed weet wat slachtoffers nodig hebben.
Dankzij zijn verwerkingsproces kon hij de pesters
vergeven en loslaten en heeft hij leren inzien waarom een
pester pest.
Dit project is opgebouwd vanuit zijn hart voor slachtoffers
en pesters.

Project op maat

De basis van het project is de theatermonoloog ‘Real or
not real’.
Daarnaast kan de school kiezen om het spel en/of de
workshop bij te boeken.
Zowel het spel als de workshop zijn gelinkt aan het theater
en geven een absolute meerwaarde aan het project.

Meer info

Real Or Not Real (14+)
Gebaseerd op waargebeurde feiten

Het Verhaal:

Jens vertelt over zĳn beste vriend Oscar. Hĳ werd zwaar
gepest en pleegde zelfmoord, maar het dagboek van Oscar geeft
een andere verklaring aan zĳn dood. Je krĳgt een duidelĳke
kĳk in het leven van het slachtoffer, de buitenstaander en de
hoofdpester.
De voorstelling kan gebracht worden met gebarentolk en is
ook geschikt voor het bĳzonder secundair onderwĳs.

Thema's als pesten, zelfmoord, vergeving, rouw.
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Doorheen een interactief spel zullen jongeren open praten over en
oplossingsgericht denken over:
• Pesten
• Zelfmoord
• Rouw
• Vergeving
Het wordt begeleid door een leerkracht en kan gehuurd worden voor
1 week of langer.

De ontwikkeling
Het spel werd ontwikkeld door creatief therapeut Inge Casteleyn
(Pamoya) en ervaringsdeskundige Arnaud Vandermeiren.

Trailer & Info

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. Doorheen diverse methodieken zullen ze leren
oplossingsgericht denken, handelen en zelf ervaren dat een pester
pest uit pĳn. Ook zal Arnaud zĳn eigen persoonlĳk verhaal delen.
Deze workshop wordt gegeven per klas.

Meer info

De begeleiders
ARNAUD VANDERMEIREN
Ervaringsdeskundige

CHRISTIAN VERMEIRE

Jongerencoach (Delta-Coaching)

ELKE DEWULF
Ergotherapeut

ELMA VAN DELFT

Dramatherapeut (Levensfontein)
SARAH PRENTICE
Sociaal werker

INGE DE SMEDT

Sociaal werker

Emmanuël, For Good Sound, De Nieuwe Melac, Steven De Meyer, Prayer
team, Up Media, Pamoya, Delta Coaching, Tinkel Entertainment,
De Bleekweide vzw, Wouter Vanrysselberghe, Krist De Mol, Elim Gent,
1813 De Zelfmoordlĳn,
Alle slachtoffers en ex-pesters voor hun getuigenis, al de vrĳwilligers, de
gulle gevers.
Al de leden van C&T Productions vzw

www.overpesten.be
info@overpesten.be
+32 (0)497.692666
Klaasbulkstraat 4
9052 Gent-Zwijnaarde
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