
Samen kijken naar de film ‘Amour’
Meer informatie over deze film is te vinden op de achterkant van deze flyer.

Samen voor persoonlijke zorg  

Vooraf een kopje koffie of thee en na afloop 
een glaasje fris. Iedereen die op welke wijze dan 
ook betrokken is bij TMZ is van harte welkom! 
Aanmelden voor de film is verplicht.

Er is plek voor 250 personen. Aanmelden kan via 
het e-mailadres filmcafe@triviummeulenbeltzorg.nl. 
Zonder tegenbericht kunt u ervan uitgaan dat er nog 
voldoende plek is.

Wij hopen u te mogen verwelkomen!

Met hartelijke groeten,
namens de commissie Ethiek TMZ,

Bert Maathuis, tel: 06-24649247
Charlotte Welberg, tel: 06-33580450

FILMCAFÉ TMZ
18 mei 2017
Aanvang: 19.00 uur
Entree: gratis 

Waar: 
Kulturhus Borne
Marktstraat 23
7622 CP BORNE

Navigatie adres:
Bekenhorst 8 
Borne



‘Amour’

Filmcafé TMZ 
18 mei 2017

Samen voor persoonlijke zorg   www.triviummeulenbeltzorg.nl

Samen kijken naar de film Amour 
Het beleid van de overheid is erop gericht ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. 
Dat is prachtig, of beter gezegd, dat lijkt prachtig. Veel instellingen hebben hun deuren 
al kunnen sluiten door dit beleid. De vraag is echter, wat komt ervoor terug? Zijn de 
wijzigingen in de zorg een verbetering? Ik fantaseer wel eens: wat als ik oud ben dan wil ik 
thuis blijven wonen en dat sluit op zich goed aan bij het beleid van de overheid. De film 
Amour maakt echter pijnlijk duidelijk dat dit ook niet zaligmakend is. Het verhaal speelt 
zich af rondom twee tachtigplussers (Anne en Georges) die in een appartement in Parijs 
wonen. Ze redden zich goed tot Anne een lichte beroerte krijgt. Door de behandeling in 
het ziekenhuis raakt ze halfzijdig verlamd. Als ze thuiskomt moet Georges beloven haar 
nooit meer naar een ziekenhuis of zorgcentrum te brengen. De aftakeling van Anne gaat 
langzaam maar slaat toe. De film laat heel krachtig en confronterend de strijd zien die 
Anne en Georges leveren om thuis te kunnen blijven wonen. Een strijd die ze met z’n 
tweeën moeten voeren, niet begrepen door anderen.

Tijdsduur film: 2 uur.


