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De Mantel der Liefde  
EEn thEatralE voordracht ovEr  

dE mantElzorgEr van EEn alzhEimErpatiënt

‘Ik wil gezien worden. Ik wil gehoord worden. Ik ben een mantelzorger van een dierbare.’

Kees schreef dit stuk om mantelzorgers de aandacht te geven die ze verdienen. Hij 
maakt duidelijk wat een mantelzorger van een dierbare zoal doormaakt. Dat ontroert, 
ontlokt soms een lach en biedt vooral herkenning. 
Bij het nagesprek is een arts of verpleegkundige aanwezig, waardoor De Mantel der 
Liefde ook een beeld geeft over het verloop van de ziekte van Alzheimer en de emotionele 
gevolgen daarvan. Dat geeft veel stof tot napraten voor zowel mantelzorgers en profes- 
sionele zorgverleners.  

De Mantel der Liefde speelde in verpleeg- en verzorgingstehuizen, woonzorgcentra, 
Alzheimer Cafés en op Hogescholen.
 

leeftijd vanaf 18 jaar/volwassenen . speelduur 55 minuten
duur nagesprek 30 á 45 minuten

Acteur Kees van Loenen speelt zijn eigen theatrale teksten. ‘Ik geef woorden aan het 
ondraaglijke, het onbespreekbare. Door te vertellen over mijn persoonlijke ervaringen  
of door mijn personages te laten delen over hun diepe, innerlijke roerselen.’ 
Daarna nodigt Kees het publiek uit om in gesprek te gaan.’Praten over wat je raakt of 
wat moeilijk is, creëert wederzijds begrip en brengt mensen nader tot elkaar.’

Kees van Loenen toerde jarenlang met zijn solo voorstellingen langs theaters in Neder-
land en België, en werd in 1985 genomineerd voor de Hans Snoeckprijs.
Hij was vast acteur bij Theatergroep Het Waterhuis, ontwikkelde zich daar als toneel-
schrijver en regisseur, en toerde door Afrika, Rusland en de Verenigde Staten. Het stuk 
over kindsoldaten De Meisjes van Aboke maakte furore en werd in 2001 als tekst  
genomineerd voor De 1000-Watt-Prijs.
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