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Groot Familie is het toneelproject van Open School Antwerpen, in samen-
werking met HETGEVOLG.

Samenwerken, Nederlands leren, omgaan met diversiteit, zelfzeker 
worden, durven praten, erkenning krijgen, netwerken uitbouwen, 

integreren en vooral zich goed voelen in een nieuwe groep vrienden die ‘familie’ worden.
Daar werkten we 14 weken samen aan.

Onze acteurs/cursisten van Open School Antwerpen vertellen met woord, beeld en beweging 
over hun eigen ervaringen en gevoelens, in prachtige regie van Stefan Perceval. We gebrui-
ken geen externe inspiratiebronnen, maar vertrekken van persoonlijke vragen en verhalen. 
We stappen ver buiten onze comfortzone. 

Dit jaar brengt Groot Familie haar 4de voorstelling. En die is elk jaar anders, met andere mensen, 
andere verhalen en anders in beeld gebracht.  
Maar altijd echt waar. 

Iets bijleren of je kennis opfrissen? Open School Antwerpen gee�t cursussen taal, rekenen, computer 
en algemene vorming aan volwassenen. Bij ons kan je stap voor stap leren, in je eigen tempo.

Meer info: www.basiseducatie.be/antwerpen
Volg ons op Facebook: www.facebook.com/openschoolantwerpen

HETGEVOLG gaat voluit voor de mens in de kunstenaar en 
de kunstenaar in elke mens. Wij openen letterlijk onze 
deuren om de koudwatervrees van kinderen, jongeren en 
volwassenen, ongeacht hun a�komst, geloof, sociale situatie, 
psychologische veerkracht, verleden… om te buigen tot 
een prettige kennismaking met wat kunst kan zijn. 

HETGEVOLG doet dit vanuit het rotsvaste geloof dat elke mens ergens binnenin een kracht 
hee� t die hem kan helpen opnieuw zijn plaats in de samenleving op te eisen/in te nemen.
De enige voorwaarden zijn een juiste bedding (geloof & vertrouwen) en een brede toegangs-
deur (de kunsten).

Hierdoor bereikten we in de loop der jaren een zeer ruime groep mensen die allemaal op de 
een of andere manier tussen de (te grote) mazen van het maatschappelijk vangnet vielen. 
Een groot deel van hen konden we een nieuw perspectief bieden waardoor hun leven op ver-
schillende vlakken (emotioneel, sociaal, lichamelijk) een positieve wending kreeg.

Groot Familie ontstond zo in de schoot van de samenwerking tussen HETGEVOLG en Open School 
Antwerpen als een zaadje dat we nu vier jaar verzorgen, stutten en zelfstandig laten worden.

Stefan Perceval, regisseur

Al voor de vierde keer presenteren wij met trots ’onze’ Groot Familie.
Een familie waarin mensen zichzelf mogen zijn. Een hechte familie waarin iedereen elkaar 
ondersteunt. Een familie die mensen doet stralen, op én naast het podium.
Een familie die verhalen vertelt. Echte verhalen. Soms pijnlijk, soms grappig, soms verdrietig, 
soms vol muziek. Zoals het leven zelf.

Inge Schuurmans, directeur Open School Antwerpen

Open School Antwerpen
Centrum voor Basiseducatie



Ik hou van de diversiteit aan nationaliteiten en culturen die ik in de groep heb gevonden. Dit doorbreekt 
mijn barrière van verlegenheid en maakt me socialer. Ik ben erg blij dat ik een nieuwe familie en nieuwe 
vrienden heb leren kennen. Ik kan de Nederlandse taal goed leren, ik neem deel aan de samenleving 
en ik vergroot mijn zelfvertrouwen. Bedankt Groot Familie voor alles. Ook dank aan mijn leer-
krachten die mij dit leerden kennen. 
Abdulhakim Al Manaaq, acteur 

Voor mij is Groot Familie: respect hebben, vriendschappen opbouwen, mijn energie kwijt geraken, 
ontspanning en relaxen, mijn hobby, mijn droom, acteren, een avond per week samenkomen met 
vrienden, ontwikkelen in omgang met mensen, taal onderhouden, helpen met vertalen, spelen en 
spreken, leren om nieuwe dingen te doen, durven, proberen mijn grenzen te verleggen.
Marta Borowska, actrice 
 

Mijn Groot Familie, jij bracht me door mijn pijn heen.Terwijl ik niemand had. Ik heb plotseling een 
groot gezin. Ik wil mezelf nog meer verbeteren. En, indien mogelijk, zou ik graag aan een kunstacademie 
willen studeren. Mijn Groot Familie, het is geweldig om bij jullie te zijn. Bedankt. 
Eren Sömer, acteur 
 

Groot Familie is echt waar een hele leuke familie. 
In deze familie zijn er verschillende aardgenoten één familie geworden. 
Ik vind het bijzonder mooi om met verschillende aardgenoten samen te werken. 
Beste publiek, ons Nederlands is niet altijd goed, maar wij proberen het jullie goed te laten begrijpen. 
Jullie zullen deze voorstelling mooi en leuk vinden want de meeste verhalen zijn echt gebeurd in ons 
leven.  
Dit toneel is echt waar zeer belangrijk voor mij, want een van mijn hele mooie gedichten is gebruikt in 
dit stuk. Maar misschien zien jullie mij niet zelf optreden want ik volg een heel moeilijk opleiding nu.  
Beste groeten van een van jullie aardgenoten, 
Enayatullah Maryani, acteur  

Ik voel mij goed in de groep. We doen dingen die ik nog nooit gedaan heb. Zo zijn we samen op weekend 
naar Oostende geweest. Het was 45 jaar geleden dat ik nog in een ander bed heb geslapen en de zee had 
ik alleen nog maar als kleuter gezien, meer dan 60 jaar geleden. Ik ben heel zenuwachtig voor de voor-
stelling. ik doe voor de eerste keer mee met Groot Familie, dus het is spannend. Ik hoop dat de mensen 
van de voorstelling zullen genieten. 
Leo Buys, acteur
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Catering
Ilse Raicich en Danny Helsen
Anne-mie Wouters, Katrien Tissen
De cursisten van Filet Divers Kompas, een 
opleiding voor werkzoekende anderstaligen. 
Het project is een samenwerking van VDAB, 
Open School Antwerpen en Filet Divers. 
Ze leren er al doende Nederlands voor op 
de werkvloer, verkennen de arbeidsmarkt, 
brengen hun kwaliteiten in kaart en werken 
aan hun arbeidscompetenties. 
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Bart en Ira van Sering vzw voor de warme ontvangst
Felix Lion voor de soundscape
Lief Houben, Nathalie Bush en Ellen Jacobs voor hun raad, daad, steun 
en praktische hulp




