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‘Al heel snel viel mama’s haar 
uit door de chemo-medicijnen. 
Het duurde een paar dagen 
voordat ik haar kale hoofd wilde 
zien. Maar nu ben ik er helemaal 
aan gewend.’ Else moet nu 
thuis vaker helpen. ‘Dat vind ik 
niet erg, maar ik vind het wel 

Else in de klas over haar moeder. ‘In 
het begin was ik daar te verdrietig 
voor. Samen met mijn beste 
vriendin Lottie heb ik het uiteindelijk 
toch verteld. We moesten allebei 
huilen. Op school praat ik soms met 
juf Ditta. Zij vraagt hoe het thuis 
gaat en ze begrijpt mij heel goed.’

jammer dat mama vaak moe is 
en zich niet lekker voelt.’ Ze vindt 
het goed dat er deze maand extra 
aandacht is voor borstkanker. 
‘Misschien worden alle vrouwen 
met borstkanker vrolijker als ze 
weten dat zo veel mensen aan hen 
denken.’
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de zomervakantie te horen dat ze de zomervakantie te horen dat ze 

borstkanker heeft. Om aandacht 

te vragen voor deze ziekte, is het in 

oktober altijd borstkankermaand.

JIJ IN HET NIEUWS

‘Toen papa en mama het slechte 
nieuws vertelden, moest ik 
huilen. Ik wilde alleen zijn en had 
geen zin om te praten. Boven 
op mijn kamer maakte ik een 
tekening voor mama. Als ik nu 
nog weleens verdrietig ben, ga 
ik mijn nagels lakken of zingen 
met mijn microfoon. Gewoon 
voor de afl eiding. Het helpt ook 
om onze hond Boef te knuffelen.’
Pas een maand later vertelde 

Door Levie Vriend - Niet of slecht kunnen zien en toch een fi lm kijken? Het 
kan met een nieuwe app. Roy (12, rechts) en Marijn (10) van de Bartiméus 

uit Zeist, een school voor blinden en slechtzienden,  mochten het 
vrijdag uitproberen tijdens het Filmfestival in Utrecht. ‘Dit helpt 

echt’, vertelden ze na afl oop van De Boskampi’s.
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‘Knuffelen met Boef
helpt ook’

‘Eindelijk begrijpen we de hele film’

een grappige scène met diarree. 
Via mijn oortje hoorde ik precies 
wat er nou gebeurde. Ik begreep 
het daardoor een stuk beter! 
Zonder de app kan ik een fi lm echt 
niet goed volgen. Dit maakt het 
veel makkelijker!’

Tijdens fi lms in de 
bioscoop is het normaal 

verboden om je 
smartphone te 

gebruiken, 
maar bij de 
Watson-app 

moet het zelfs. 
Je klikt op de 

fi lm die je gaat 
kijken, daarna 
download je de 

audiodescriptie. 
Dat is een 
moeilijk woord, 

maar Roy weet 

precies wat dat is. ‘Eigenlijk is het 
gewoon een stem die tijdens de 
fi lm precies vertelt wat er gebeurt. 
Dat is heel fi jn, want zo begrijpen 
we de hele fi lm.’ 

Via een oordopje luisteren ze met 
één oor naar de app en met hun 
andere oor naar het fi lmgeluid dat 
iedereen hoort. Een vrouwelijke 
stem vertelt Roy en Marijn precies 
wat er op het scherm te zien is, 
zodat ze niets hoeven te missen. 
Na afl oop van de fi lm is Marijn 
hartstikke enthousiast. ‘Het voegt 
echt iets toe. Er was bijvoorbeeld 


