Betreft: globale inhoud spreekbeurt door Wanda en
Jacques Beemsterboer, Nadine Foundation
Betreft de lezing/dialoog/gesprek
Wanda begint (als zij er bij aanwezig is) een alinea uit haar boek te lezen.
Vervolgens vang ik de spreekbeurt aan.
Toehoorders mogen/kunnen vragen stellen tussendoor, geen probleem.
Ik spreek uit het hoofd en uit het hart, ik pak de draad daarna weer soepel op.
In de lezing zit een logische chronologie.
Hoe Nadine van kinds af aan zorgeloos in het leven stond
Hoe zij zich ontwikkelde naar sportmeisje, HBO-studente communicatie en dancer.
De wereld van de streetdance waarin zij zich zo thuis voelde, waarin zij de 14 jaar oudere Gerold ontmoette en
op hem verliefd werd.
Hoe de relatie verliep, eerst goed, maar stapsgewijs naar een gevoel van onbehagen, duidelijk aan ons kind te
zien en merken.
De breuk tussen hen beiden en hoe Nadine weer opfleurde.
De breuk tussen hen beiden en wat dat met Gerold deed.
De aanloop en de dag van de moord, een reconstructie.
De impact, de tijd daarna. Hoe overleef je zo’n drama als gezin.
Waar en met wie en wat krijg je te maken.
De uitvaart, de rechtszaak, de hulp van mensen om ons heen.
De hoge mate van publiciteit, doelbewust aangegaan door de familie ter bestrijding van zinloos geweld. Het op
de markt brengen van een videoclip door vriendengroep Nadine, onder aanvoering van zus Jacqueline.
Tussendoor kan (indien gewenst) de videoclip (3.44 min) “Nadine –inspired by you” worden afgespeeld op scherm.
Is beschikbaar op DVD en internet (site Nadine Foundation).
De oprichting van de Nadine Foundation, ik schets een aantal in het oog springende projecten.
Ontmoeting met de moordenaar van Nadine in de PI, de hulp van Perspectief Herstelbemiddeling
Vele projecten en heel veel lezingen, sinds okt. 2014 in alle PI’s in Nederland.
Afhankelijk van de samenstelling, de grootte van de groep toehoorders en beschikbare tijd zoek ik de dialoog
over begrippen zoals schuldgevoel, normen en waarden, plichtsbesef, verantwoordelijkheid nemen, herstel etc.
etc.
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