Oost-Souburg, 25 september 2013
PERSBERICHT ‘OVER LEVEN’
Het zal je maar gebeuren: eetstoornissen, een tragisch ongeval, kindermishandeling. Stuk
voor stuk gebeurtenissen die diep ingrijpen op een mensenleven. Waar kun je dan terecht
voor hulp en ondersteuning? Daarover gaat de nieuwe televisieserie 'Over leven'. In de
programmareeks staat het verhaal van Zeeuwen die dankzij hulpverlening hun leven weer
op de rit hebben gekregen centraal. Omroep Zeeland zendt de televisieserie ‘Over leven’ die
ontwikkeld is in samenwerking met HZ University of Applied Sciences vanaf donderdag 3
oktober vanaf 18.25 uur wekelijks uit.
De programmaserie ‘Over leven’ is een uniek samenwerkingsproject tussen Omroep Zeeland
en de hbo-opleiding Social Work van de Academie voor Zorg & Welzijn van de HZ. De serie
gaat over mensen in Zeeland die vanuit verschillende invalshoeken een beroep hebben
gedaan op psycho-sociale hulpverlening.
De verhalen lopen sterk uiteen:
-

Een vrouw die haar zus verliest tijdens de vliegramp in Tripoli. Ze worstelt met het
feit dat ze geen afscheid van haar heeft kunnen nemen;
Een fotomodel dat op jonge leeftijd eetstoornissen ontwikkelt en op enig moment
niet meer verder kan;
Een man die in zijn jeugd de klappen voor zijn moeder en zusje opvangt.
Drugsgebruik en buitensporige agressie zijn het gevolg;
Een meisje dat op haar veertiende zo onhandelbaar is, dat haar ouders de rechter
vragen om haar te laten opsluiten.

Het is voor het eerst dat Omroep Zeeland en de HZ samen een televisieserie maken.
Studenten en docenten van de HZ zijn betrokken geweest bij de inhoudelijke
voorbereidingen. Ook zijn verschillende hulporganisaties betrokken geweest bij de
totstandkoming van de serie, zoals Slachtofferhulp, Bureau Jeugdzorg, Mee Zeeland en
Emergis. Na uitzending op televisie zullen de afleveringen ook binnen de opleiding Social
Work van de HZ dienst gaan doen als lesmateriaal.
Omroep Zeeland zendt de eerste vier delen van de programmaserie ‘Over Leven’ vanaf
donderdag 3 oktober wekelijks uit. De volgende delen worden later, in 2014 uitgezonden.
Presentatie en interviews zijn in handen van Luuc Smit, docent psychotrauma aan de HZ.
De serie wordt geproduceerd door Peter van den Assem van Marea Media.
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