Beste heer, mevrouw,
Nederland telt meer dan een miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking. Weinig mensen hebben een beeld
van hun leefwereld. Er bestaan allerlei vooroordelen en negatieve beeldvorming over wat zij kunnen bijdragen aan de
samenleving; 'ze kunnen niets, ze doen er niet echt toe.' Dit is onterecht en leidt tot uitsluiting en vereenzaming.

Uitnodiging voor opname van de livestream talkshow LVB doet mee en de vertoning van de
documentaire:

MET LEF EN LIEFDE
vanuit Lantaren Venster te Rotterdam
13 oktober 14:30 - 17:00 (inloop 14.00)

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vertonen vaak moeilijk verstaanbaar gedrag dat wordt
geïnterpreteerd als 'lastig', 'ongemotiveerd' of 'agressief.' Zij zijn vaak oververtegenwoordigd in detentie, daklozen centra
en in de schuldensanering. Hoe kunnen we dit voorkomen? En wat is ervoor nodig om hen volwaardig mee te laten doen
in de samenleving?

De film Met Lef en Liefde

Voor 'Met Lef en Liefde' volgde
documentairemaker Julia von Graevenitz
een jaar lang vier mensen met een LVB in
hun weg richting zelfstandigheid. Een weg
vol hobbels en obstakels. Deze
ontroerende maar ook confronterende
film, maakt inzichtelijk hoe moeilijk het
voor mensen met een LVB is om gewoon
mee te kunnen doen in de samenleving.
Zij geven een inkijk in hun leven en houden
ons hiermee een spiegel voor.

De vierdelige talkshow: 'LVB doet mee'
Aan de hand van deze hartverwarmende documentaire, inspirerende tafelgasten en vooraanstaande keynote sprekers
onderzoeken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen met een LVB gewoon mee kan doen. In totaal zijn er 4
afleveringen van de talkshow 'LVB doet mee'. Iedere aflevering heeft zijn eigen thema waar we na het vertonen van de
film verder over in gesprek gaan. We nodigen u van harte uit alle 4 de afleveringen te bekijken.

klik hier om u voor de livestream aan te melden,

Wanneer u zich aanmeldt krijgt u vooraf de link toegezonden waarmee u het programma online kosteloos kunt
volgen. Daarnaast houden we u op de hoogte van het project.
We nodigen u van harte uit de uitnodiging en aanmeldlink met andere geïnteresseerden of collega's te delen.
(http://eepurl.com/hbz65L).
Het online platform LVBdoetmee.nl, waarin 60 professionals en mensen met een LVB diverse
samenlevingsvraagstukken onder de loep nemen gaat op de dag van de première live.

