
De documentaire CLEAN CONNECTIONS - waarin scholieren een leeftijdgenoot  
ontmoeten die herstellende is van een verslaving - is vanaf juni 2021 beschikbaar voor 
scholen in Brabant!

Kunstenaarscollectief Coup Cura en verslavingszorginstelling Novadic-Kentron zijn samen 
een project gestart met de naam MIST; een spannend project waarin Coup Cura door 
middel van Spoken Words, Virtual Reality, theaterworkshops, beeldende kunst en een 
documentaire Brabant intrekt om kwetsbaarheid bespreekbaar te maken en stigma’s rond 
verslaving tegen te gaan.

Afgelopen jaar gaven zij workshops op vijf middelbare scholen in Breda, Roosendaal, Den 
Bosch en Oss. Naar aanleiding van deze workshops is de hartverwarmende documentaire 
CLEAN CONNECTIONS gemaakt. Een documentaire van 45 minuten waarin scholieren een 
leeftijdgenoot ontmoeten die herstellende is van een verslaving.

In de documentaire delen de jongeren door middel van kunst iets over hun kwetsbare 
momenten met elkaar: de één met een spoken word en de ander met behulp van beelden 
die illustrator Kyra Sacks maakte n.a.v. hun verhaal over verslaving.

De documentaire is een mooie opening voor een gesprek over verslaving in de klas. Een 
klein deel van de jongeren is gevoelig voor verslaving, maar momenten waarop we steun 
kunnen gebruiken kennen we allemaal. De documentaire laat zien hoe we - vaak meer dan 
we vermoeden - dingen met elkaar gemeen hebben.
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LESPAKKET
Jongeren bereiden zich voor met het online spel 
‘wie is de verslaafde’. Ze worden uitgedaagd 
hun ergste vooroordelen over verslaving te de-
len door uit een reeks portretten van volslagen 
onbekenden aan te wijzen wie er verslaafd is.

Dit is een speelse opening voor een gesprek over verslaving in de klas. Want is verslaving wel 
zichtbaar? Hoeveel mensen zijn er eigenlijk verslaafd? 

De klas kijkt de documentaire CLEAN CONNECTIONS: een hart onder de riem voor elke 
jongere die ergens mee worstelt en een vurig pleidooi om elkaar op te zoeken en als gelijke 
te zien.

Met een simpel stappenplan kan vervolgens de eigen docent met de klas aan de gang om in 
drie keer twee minuten schrijven een persoonlijke Spoken Word te maken, over momenten 
waarop je niet weet wat te doen, over vooroordelen en hoe je gezien zou willen worden.

De jongeren uit de klas die dit willen kunnen hun eigen Spoken Word voorlezen. Vaak  
herkennen jongeren zich in elkaars verhalen en ontstaat uit het ene verhaal het andere…

Wij willen zo veel mogelijk jongeren de kans geven deze ervaring met hun klasgenoten te 
delen en de indringende documentaire te zien. We geloven dat juist in deze tijd- waarin 
Corona ervoor zorgt dat veel jongeren in isolement raken- zij elkaar tot steun kunnen zijn. 
Dit lespakket kan ze daartoe kan inspireren.

Interesse?
Mail voor meer informatie of om een afspraak 
te maken naar preventie@novadic-kentron.nl

LESPAKKET 
Met het totaalpakket 
kan de docent in twee 
lesuren een belang-
rijke opening bieden 
om persoonlijke 
ervaringen te delen, 
elkaar minder snel te 
veroordelen en hulp 
te zoeken waar dat 
nodig is.
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