MET DE MANTEL DER LIEFDE

Over mantelzorgers en hun zorg(en)
Theatermonoloog Kurt Defrancq

MET DE MANTEL DER LIEFDE
Over mantelzorgers en hun zorg(en)
Theatermonoloog Kurt Defrancq

“Dat dessertje eet ik niet!”
“Maar pa, dit is Delhaize! Dit is goede Delhaize!”
“Maar niet de crème! Ik eet alleen die crème, we
moeten een beetje genieten
nog van ‘t leven jongen, want voor je het weet lig je
met je pooten omhooge!”
In de theatermonoloog ‘Met de mantel der liefde’
maken we kennis met de 80-jarige Lowie, die een
hoop zorg nodig heeft, en met zijn zoon Kobe, die
probeert zoveel mogelijk zorg te bieden. Beide
rollen worden vertolkt door Kurt Defrancq.
Of te krijgen. Met vallen en opstaan; ze praten, ze
mijmeren. Ze lachen, ze ruziën. Over het leven.
IN DIT INTIEME PORTRET ZIEN WE EEN VADER EN
EEN ZOON DIE ALLEBEI OP HUN EIGEN MANIER
PROBEREN OM VAT OP HET LEVEN TE HOUDEN.
Over de dood. Over oude koeien. Over de soep die
niet heet genoeg is, over de fiets die Kobe nooit
kreeg. Over slangen en infusen. Over de Ronde van
Vlaanderen. Over de melkboer. Over toen. Over nu.
En wie was die tante Lena eigenlijk?
Schoon maar kwetsbaar
Deze voorstelling is gemaakt in het kader van
het project: ‘Mantelzorg. Fijn dat je er bent.’ Een
initiatief van Lokaal Bestuur Knokke-Heist

met als doel om mantelzorgers te sensibiliseren en
te informeren.
Om mantelzorg bekend en bemind te maken en
om mantelzorgers toe te leiden naar de bestaande
hulp- en dienstverlening.
Deze monoloog wil in eerste instantie een pakkend
theaterstuk met humoristische prikjes zijn, dat
gedachten losweekt en in beweging zet. Zo worden
via de voorstelling mantelzorgers gesensibiliseerd
en geïnformeerd. Bovendien wil deze monoloog de
term ‘mantelzorg’ bekend en bemind maken onder
de bevolking en mensen sensibiliseren om voor
iemand in de familie, buurt of wijk die taak
op zich te nemen.
Een voorstelling die in België zeer succesvol is, nu
ook in de Nederlandse theaters.
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