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Goede Buren + Goed Gesprek
Goede Buren is een aangrijpende, hartverwarmende documentaire over eenzaamheid
en ouder worden en biedt een realistisch, concreet handvat voor een Goed Gesprek een toegankelijke manier om met collega’s, buurtgenoten, vrienden of vrijwilligers over
de aanpak van eenzaamheid te praten.
In het voorjaar van 2019 organiseerde Basalt Film in samenwerking met o.a. de Gemeentes
Rotterdam, Den Bosch, Kerkrade, Lansingerland, Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Venlo,
Amersfoort en Zoetermeer al Goede Gesprekken: vertoningen van de documentaire,
gevolgd door nagesprekken over de lokale aanpak van eenzaamheid. De Goede
Gesprekken brachten veelal nieuwe inzichten teweeg en fungeerden als een uitstekende
plek om professionals met elkaar in contact te brengen en kennis uit te laten wisselen.
Ook u kunt een vertoning van Goede Buren + Goed Gesprek organiseren!

“Het Goede Gesprek heeft ons nieuwe inzichten
opgeleverd en nieuwe contacten. Ook hebben
wij ervaren dat professionals onderling hun
netwerk konden versterken en er werden
onderling afspraken gemaakt over het
verwijzen van inwoners die zich in een
eenzame situatie bevinden. Na afloop
hebben we concrete afspraken kunnen
maken voor het vervolgtraject”
- Anita Stellaard, adviseur sociaal domein
Gemeente Lansingerland

Goede Buren - de film
Toen de Rotterdamse Bep de Bruin na 10 jaar dood in haar woning werd gevonden door
bouwvakkers, was de stad in shock. Niemand had haar gemist. Hoe kon dit gebeuren?
Ada (59) en haar nuchtere overbuurvrouw Wilma (70) besluiten vrijwilligers te worden
voor het gemeentelijke antwoord: een campagne tegen eenzaamheid. Samen
leggen ze huisbezoeken af, op zoek naar eenzame ouderen die hulp nodig hebben.
Zo ontmoeten ze Jan (81) en Til (85). Jan heeft zeven jaar lang nauwelijks
zijn huis verlaten. In zijn gevecht om onafhankelijk te blijven, wordt hij
steeds eenzamer. Til is een sterke en koppige vrouw, die elk aanbod
van ondersteuning weigert. De enige aan wie ze haar diepste
gevoelens toevertrouwt is haar hond Sandy.
Diep geraakt door hun eenzaamheid besluiten Ada en Wilma
in actie te komen. Maar kun je iemand wel uit zijn
eenzaamheid bevrijden? En waar ligt de grens
tussen zorgen voor en bemoeien met? Goede
Buren laat het weerbarstige dagelijks (samen)
leven zien in een mix van rauwe realiteit en
humor.
Goede Buren was eerder te zien in de bioscoop en op
het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA),
waar ze lovend werd ontvangen door pers en publiek.

‘Filmmaker Stella van Voorst van Beest liep voor de documentaire
‘Goede Buren’ mee met twee vrijwilligers die in de Rotterdamse
wijk IJsselmonde eenzame ouderen bezoeken. De kordate bemoeizucht
van Ada en Wilma is nuttig en aandoenlijk.’ – AAAA, NRC
‘Haar film over sociale isolatie van ouderen, maar ook over buurt- en
gemeente-initiatieven om die tegen te gaan, […] is een aangrijpend
document over ieders toekomst.’ – De Filmkrant

Stella van Voorst van Beest - Basalt Film - Nederland, 2018 - 52’ - 81’

Vertoning + Goed Gesprek voor Gemeentes
Basalt Film biedt de mogelijkheid om ook in uw Gemeente een vertoning van Goede
Buren + Goed Gesprek te laten plaatsvinden.
Een Goed Gesprek is een conversation starter, die als basis fungeert voor lokaal beleid,
of dit nu nog in de kinderschoenen staat of al in een vergevorderd stadium is. Een
Goed Gesprek dient als een inspirerende tool die kan leiden tot nieuwe inzichten, een
constructieve dialoog die kruisverbanden legt en van waaruit concrete actiepunten
kunnen worden geformuleerd. Voor Gemeentes een uitgelezen kans tot het smeden
van lokale coalities, om het gesprek over de lokale aanpak aan te zwengelen, aan te
scherpen of uit te diepen!

Andere vertoningen + Goed Gesprek
Goede Buren + Goed Gesprek is er niet alleen voor Gemeentes. Ook in uw wijk, buurt,
vrijwilligers- of welzijnsorganisatie kunt u een vertoning van Goede Buren organiseren.
Goede Gesprekken zijn er voor iedereen die zich betrokken voelt bij de aanpak van
eenzaamheid!
De documentaire biedt volop mogelijkheden om in een formele, dan wel informele
setting na te praten over thema’s als ouder worden, het taboe op eenzaamheid,
de grens tussen vrijwillige en professionele inzet, of een specifiekere aanpak van
eenzaamheid in de wijk. Na een vertoning in een buurthuis kan bijvoorbeeld een
nagesprek plaatsvinden met wijkbewoners en ondernemers – de plaatselijke kapper,
huisarts, wijkagent of vrijwilliger - over wat zij, als mens en als professional, kunnen
bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid in de eigen omgeving.
Tijdens een vertoning van Goede Buren + Goed Gesprek kunnen nieuwe ideeën worden
bedacht, samenwerkingen gesmeed, kennis en ervaringen
uitgewisseld, doelen gesteld of aanbevelingen gedaan.

Heeft u vragen over de mogelijkheden,
wilt u meer informatie, een vertoning van
Goede Buren of een bijeenkomst
+ Goed Gesprek organiseren?
Neem dan contact op met Basalt Film
via goedeburen@basaltfilm.nl.

