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Hersenletsel, als gevolg van o.a. ziekten, 
herseninfarcten, ernstig ongeluk, is vaak 
zeer ingrijpend en heeft enorme impact 
op het dagelijks functioneren. Mensen met 
hersenletsel hebben vaak te maken met 
concentratieproblemen, vertraagd  tempo 
van informatieverwerking, beperkte energie  
en kunnen vaak geen meerdere dingen 
tegelijkertijd doen.  

Theater, kunst- en cultuur heeft vele 
betekenissen in het leven van mensen. 
Het draagt bij aan kwaliteit van leven, het 
gebruiken van je talenten, zingeving en 
sociale participatie. Het voegt daarmee 
waarde toe aan gezondheid, zorg en 
welzijn. Dit geldt natuurlijk voor mensen 
met hersenletsel. Vanuit deze gedachte is 
WirWar ontstaan.

Onder de inspirerende begeleiding van 
twee theaterdocenten werkt WirWar 
aan bijzondere producties over het 
dagelijks leven met (N)AH. Dit gebeurt 
op ontroerende, confronterende en 
humoristische wijze. De spelers geven door 
hun spel informatie over (N)AH en hopen op 
deze manier meer ruimte te creëren voor 
begrip en (h)erkenning van de omgeving. 

Voorstellingen worden muzikaal ondersteund 
door een NAH ervaringsdeskundige. Spelen 
met lotgenoten is zeer waardevol. Op 
spelende wijze geven de spelers uitdrukking 
aan wie ze zijn, ontwikkelen ze talenten, 
delen ervaringen en genieten uiteraard 
van theater maken.

In september 2017 theatergroep is WirWar 
met veel enthousiasme van start gegaan. 
Ze bestaat volledig uit spelers met zowel 
Niet Aangeboren alsook Aangeboren 
Hersenletsel (N.A.H.).   
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Over Niet Aangeboren Hersenletsel
Naar schatting leven in Apeldoorn ruim 6.000 mensen met NAH. In Nederland krijgen 
jaarlijks naar schatting 160.000 (nieuwe) mensen te maken met een of ander vorm van Niet 
Aangeboren Hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, 
hartstilstand, hersenbloeding, zuurstoftekort of operatie. 

Eén op de vier inwoners van Nederland krijgt ooit in zijn of haar, leven met 
een hersenaandoening te maken. Het leven van deze mensen verandert hierdoor ingrijpend.

Boekingen / informatie
WirWar speelt graag voorstellingen om haar boodschap op het podium te brengen. 
Boekingen of opvragen van nadere informatie over de voorstellingen kan bij Arjen Nicolaï

Ook interesse om mee te spelen?  
Ben jij op een of andere manier getro� en door hersenletsel? Lijkt het jou ook wel iets om 
in en op toneel jouw kunnen en niet-kunnen te laten zien?  De spelers van WirWar vinden 
het erg leuk en fi jn om met elkaar theater te maken. Er is nog ruimte voor mensen met 
hersenletsel, die zich willen aansluiten. Kom kijken of geef je op!

Repetities:     Elke woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur
Locatie:     GIGANT, Markant in Cultuur, Nieuwstraat  
     377 Apeldoorn
Voor wie:     Iedereen met een (niet) aangeboren  
     hersenletsel
Docenten:     Nienke Goossens en Aad van der Waal
Muzikale ondersteuning:  Mariëtte Hehakaya
Informatie/aanmelden:   Arjen Nicolaï | a.nicolai@gigant.nl

“Ik kijk echt uit naar de wekelijkse bijeenkomst van WirWar, heb er altijd veel zin in. Eindelijk 
niemand die raar kijkt hoe ik loop of doe. Ook fi jn om niet uit te hoeven leggen..... iedereen 
snapt waar ik tegenaan loop. En toch zijn we allemaal zo verschillend en dat maakt het 
samenspel ook weer mooi. Hopelijk kan ik nog lang spelen bij Wirwar, iedere week is het weer 
een feest!”
 
“WirWar betekent voor mij  dat ik mezelf meer heb kunnen ontplooien in de richting van ‘het 
mezelf zijn’, op de manier waarop ik nu de wereld in kijk en hoe ik ben. Ik ervaar het als een 
gift om op een creatieve manier gezamenlijk meer kenbaarheid te geven wat hersenletsel 
teweeg kan brengen bij ons mensen. 

In een kannetje van positiviteit  kun je een lach en een traan met een lepel van humor goed 
vermengen. De toneelgroep geeft mij een fi jn gevoel omdat iedereen elkaar in zijn of haar 
waarde laat.”

Theatergroep WirWar is mede mogelijk gemaakt door:


