
 

PERSBERICHT 
PREMIÈRE DOCUMENTAIRE ZORG VOOR DOY
_______________________________________________________________________

Op het veld staat een man te schoffelen. Zijn oude handen houden de houten steel stevig 
vast. Met trillende vingers peutert hij een hoekje los uit het zakje met wortelzaadjes. 
Langzaam en aandachtig laat hij de zaadjes in de stoffige grond vallen. Dan recht hij zijn 
rug en kijkt voor zich uit, naar twee jonge mensen die een eindje verderop hun inboedel 
van een veewagen naar hun tijdelijke huis op het boerenerf verhuizen. Vandaag begint 
hier hun nieuwe toekomst en verandert het leven van de oude man voor altijd.  

Doy (80), woont al heel zijn leven in een monumentale boerderij aan de rand van het Brabantse 
dorp Oirschot. Maar wat doe je als niet alleen jij maar ook het huis waar je woont 
ouderdomsverschijnselen begint te vertonen?  

Achterneef Toon en zijn partner Janne willen graag op de boerderij komen wonen. Ze hopen zo 
de oude boerderij te kunnen behouden. Ze willen de oude schuur (’t schop) naast het huis 
verbouwen tot een (mantel)zorgwoning voor Doy en voor hem gaan zorgen wanneer hij dat niet 
langer meer kan, want : "een man met een goed hart verdient een mooie oude dag op zijn 
favoriete plek." 

Aanleiding persbericht 
Door de pandemie heeft het lang op zich laten wachten, maar de documentaire Zorg voor Doy 
gaat eindelijk in première op het Beholders Internationaal Documentaire Festival.  

Zaterdag 16 oktober - 12.30 - 15.00 uur 
CHV Noordkade, Verlengde Noordkade 12, Veghel 

Na de filmvertoning lichten de makers de film toe en praten ze verder met de bezoekers over de 
onderwerpen uit de film, samen de hoofdpersonen uit de film en wethouder Rik Compagne 
(Zorg, Volksgezondheid en Volkshuisvesting, Meierijstad). 

Call to action 

Bestel hier kaarten voor de première.  
Neem contact op als u de film wilt vertonen in uw theater of organisatie of als u andere vragen 
heeft.  

======================================================================== 

Voor de redactie

Link naar stills uit de film Zorg voor Doy (copyright FILMZORG) 

Contactpersonen 
Inge Guffens - Regisseur - Producent - info@zorgvoordoy.nl - 06-48746229  
Eva Zwart - Regisseur - Producent -  info@zorgvoordoy.nl- 06-14332161 
Miriam van Oort - Impact Producent - impact@zorgvoordoy.nl - 06-47442042 
www.zorgvoordoy.nl
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