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1 Belg op 10 lijdt aan een psychische stoornis.
Eetstoornissen zijn bij de meest voorkomende stoornissen in
geïndustrialiseerde landen.

Volgens de overheid leefden er in 2014 meer dan 300.000 Belgen met een eetstoornis.
90 procent hiervan zijn vrouwen tussen 15 en 29 jaar.

Van alle psychische ziektes is anorexia nervosa degene die de meeste levens in gevaar brengt.
Sommigen herstellen, sommige leren met deze chronische ziekte te leven. Maar de weg is lang en vol met moeilijkheden.

Ik wil u graag meenemen in een spinnenweb waarin het verhaal van Emelie zich vermengt met traditionele sprookjes die ons helpen
om deze onzichtbare ziekte(s) met andere ogen te bekijken. Draad na draad, laat het mysterie zich onthullen.
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Een performance door Anaïs Van der Cam

 Ik heb Emelie leren kennen op de steinerschool. 

          Alles begon met gesprekken met de schoolpsycholoog. Ze wilde er niet over praten. Ik   
              wilde haar niet forceren. Later hoorden we dat Emelie in het ziekenhuis opgenomen was;     
                 Emelie had Anorexia.

                  Al acht jaren, met hoogtepunten en dieptepunten, is ze nu al aan het vechten tegen haar   
                  ziekte.

                 Ik weet niet hoe het is om Emelie te zijn. 

             Ik weet wel hoe het is om voor haar te wenen en te hopen. 
          En ik weet dat ik haar wil ondersteunen.
 
 -Anaïs Van der Cam-

 
 23 juni - 20uur

De Zonnewijzer (Privaatweg 7, 3018 Leuven)

Inkom op vrije bijdrage 
Met de inzameling kan Emelie naar een nieuwe kliniek waar
wordt gewerkt volgens een andere methode.

Reservering gewenst : anais.anais.vdc@gmail.com

De voorstelling duurt 50min. Hierna is er gelegenheid om
samen te zijn, te praten en/of te delen.


