Zicht op ZieZo zomer 2014
ZieZo Film Festival
Samen met de Ambassadeurs Verdraagzaamheid 2013 , Naima Azough en
Ange Wieberdink, neemt stichting ZieZo het initiatief een
filmfestival te organiseren waarin de beeldvorming van mensen met
een gebrek centraal staat. Een film festival gericht op het grote
publiek. Het festival zal uit twee delen bestaan: een deel waarin
speelfilms centraal staan die een rol hebben gespeeld in de
emancipatie van mensen met een gebrek en een deel gewijd aan
documentaires over dit thema.
Om de ontwikkeling mogelijk te maken van dit plan, zijn we op zoek
naar supporters.
Onlangs is een aparte site gelanceerd over dit festival en de
crowdfunding: www.ziezofilmfestival.nl

Prothese voor Imad en zijn vriend

Na de uitzending van ‘Ik neem je mee’ kregen we veel vragen over
deze uit Rabat, Imad. Of we niet konden zorgen dat hij een
prothese kreeg. Dat is inmiddels gebeurd en ook een vriend van hem
heeft nu een prothese. De kosten ervan zijn door iemand
persoonlijk voorgeschoten, €2900 per stuk. Mocht je hieraan willen
bijdragen, maak dan graag geld over de bankrekening van ZieZo NL51
RABO 0143 3134 36 ovv Prothese voor Imad.

Drie portretten van kinderen met autisme
Een jaar geleden kreeg ZieZo de
opdracht van het convenant
Autisme Amsterdam
voorlichtingsmateriaal te maken,
met name voor allochtone ouders.
Het zoeken van mensen die
gefilmd wilden worden, heeft
veel tijd in beslag genomen. Het
draaien is pas net afgerond. We
hebben bijzondere gezinnen mogen
filmen. Het worden drie korte
filmpjes, waarin de kijker
kennis maakt met Selwa & Aya,
Jack en Tolga. Allemaal kinderen
met autisme in verschillende
fasen van hun leven. De ouders
vertellen openhartig over het
leven van hun kinderen en hun
leven met elkaar.
De ouders van Selwa en Aya
hebben zelf veel moeten
uitzoeken. Pas toen hun dochters
tieners waren werd de diagnose
autistisch gesteld. Sinds ze dat
weten en therapieën toepassen,
zijn beide dochters enorm
gegroeid en is het leven voor
Selwa en Aya en hun families
verbeterd.
Bij Jack is vast gesteld dat hij autistische kenmerken heeft toen
hij nog geen twee jaar was. Sindsdien krijgen Jack en zijn ouders
begeleiding om zijn ontwikkeling te stimuleren.
De moeder van Tolga gebruikt haar ervaringen met Tolga om ook
andere kinderen en volwassenen met autisme te begeleiden. Zij
benadrukt vooral dat autistische mensen iets speciaals hebben:
kijk naar de dingen die je kind wel kan en leer je kind den
anderen er mee om te gaan.

