
 
 

 
 
 
 
 
‘Een indiaan in huis’, een herkenbare voorstelling over autisme 
 
 
Theatergroep Bint, Indigo, MEE en Welzijn Buren organiseren samen de voorstelling ‘Een indiaan in 
huis’. Een herkenbare en ontroerende voorstelling over autisme en de impact ervan op de nabije 
omgeving.  
 
De voorstelling is speciaal bedoeld voor  mensen die te maken hebben met autisme (ouders, 
familieleden en andere naastbetrokkenen, hulpverleners, leerkrachten.) Op basis van verhalen en 
ervaringen van ouders is deze voorstelling tot stand gekomen. In ‘Een indiaan in huis’ staat Casper 
centraal. Casper weet alles van Indianen en het liefst ordent hij elke dag de veertjes van zijn 
indianentooi. In de wereld van de indianen is alles overzichtelijk. Maar voor zijn ouders  is deze 
indianenwereld soms lastig. Hoe is het om een indiaan in huis te hebben?  
 
 

POW-WOW 
Geheel in de traditie van de indianen volgt na de voorstelling een pow-wow (dat is een bijeenkomst 
van wijze indianen die hun krachten bundelen). Bint nodigt het publiek, na afloop van de voorstelling,  
uit hun eigen ervaringen uit te wisselen in kleine groepen. Dit gebeurt met behulp van prikkelende 
kaartjes en simpele regels. 

Theatergroep Bint is opgericht door twee betrokken theatermaaksters, Hetty Willems en Bartelijn 
Ouweltjes. Hetty en Bartelijn willen theater gebruiken om contact tussen mensen te bevorderen.  ‘In 
mijn werk als groepsleidster en gezinsbegeleider van autistische kinderen zag ik vaak hoe lastig 
gezinnen het soms hebben. Bovendien merkte ik dat het uitwisselen van ervaringen  van onschatbare 
waarde is. Daar wilde ik met Theatergroep Bint iets mee doen,’ vertelt Hetty. ‘En dat gaat verder dan 
alleen een mooie voorstelling maken. We vinden de gesprekken na de voorstelling heel belangrijk. In 
deze gesprekken is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, vragen en tips, zodat het publiek 
ook echt iets meeneemt na de voorstelling.’ 

Speeldatum 
Wilt u erbij zijn? Dat kan! De voorstelling is op 4 februari 2016 op de Locatie Brede School Maurik, 
hoofdingang, Homoetsestraat 38, 4021 HH in Maurik. De voorstelling begint om 19.30 uur en eindigt 
om 22.00 uur. 

Kosten  
De kosten voor de voorstelling zijn 5 euro (te voldoen op de voorstellingsavond) .  Vooraf aanmelden 
is noodzakelijk!  
 
GRATIS VOOR OUDERS: Ouders die een kind hebben met  Autisme  kunnen via Indigo gratis 6 
kaarten aanvragen. Deze kunnen uitgedeeld worden aan mensen in de nabije omgeving met als 



doel hen kennis te laten nemen van de problematiek rondom een kind met Autisme. Ook met een 
gratis kaart is vooraf aanmelden noodzakelijk onder vermelding van GRATIS KAART. Op vertoon 
van deze kaart is de toegang gratis. 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u terecht bij Indigo via 026-3124483 of 
info@indigogelderland.nl.  
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