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Waterval

Tien jaar leven met kanker
Kitty Trepels van Mil
‘Schiet me maar meteen dood, ik wil niets horen, ik wil geen
behandeling’, zegt Kitty van Mil tegen haar oncoloog Victor van
der Vlugt als hij vertelt dat ze een ingewikkelde, ernstige kankersoort heeft. Drie weken later ligt Kitty, hevig protesterend en
denkend aan haar kapsel en haar decolleté, toch gekoppeld aan
zakken, gevuld met een gifrode chemococktail, op een zaal met
nieuwe kale vrienden. Gedurende zeven maanden druppelt de
vlijmscherpe chemo wekelijks in haar lichaam. En niet alleen de
chemo zou vlijmscherp zijn...
Tien jaar later heeft Kitty 144 chemo-kuren ondergaan. Ze schrijft
Foto: Sandra van Mil

en speelt in deze tijd vier theatervoorstellingen. Nu werkt ze aan
haar vijfde voorstelling: Waterval. ‘Als je ervoor open staat kom
je als kankerpatiënt in een waterval toch mooie dingen tegen
op je reis. Je komt bijzondere mensen met diepgang tegen, je
verwezenlijkt je dromen, Je neemt risico’s, je zoekt grenzen op,
je wordt toleranter, je stelt niets meer uit, je komt tot de kern.
Gewoon... omdat je gedragen wordt door de stroom.’

Boek Waterval

Website veerkracht.social

Kitty’s ervaringen en haar visie op de zorg zijn bijzonder, gees-

De website wordt een platform van bijzondere mensen die hun

tig en authentiek. De manuscripts van de voorstellingen Vals plat,

ervaringen delen in de ‘waterval’ van ziekteproces en normaal

Ik heb nog iets op mijn lever, Niemandsland, Kreeft en Waterval

leven, van optimisme tot nachtelijk piekeren. Van onrust tot vin-

vormen de basis van het nieuwe boek Waterval. Naast Kitty

den van balans.

staan mensen die haar hebben ondersteund, geconfronteerd en
getroost. Deze mensen gaan we ook in beeld brengen: familie,

Op de website komt als eerste een blok over Kitty met:

vrienden, theatermakers, collega’s en mensen uit de zorg. Wat

• Fragmenten van voorstellingen van Kitty

raakt hen, hoe gedragen zij zich en wat vinden ze lastig in hun

• Een video-interview met Kitty

omgang met iemand die al zo lang ziek is? Vaak zit de troost en

• Mogelijk fragmenten van de documentaire van Hella de Jonge

de steun in een bijzonder moment, een grap of een handreiking.

en ander beeldmateriaal

Zo leent Liesbeth List haar pruik uit aan Kitty,
die haar overigens totaal niet stond.

Het doel van de site is mensen te inspireren
en inzicht te geven hoe ze hun ziekteproces

Kitty wil mensen meer begrip bijbrengen over

in hun leven kunnen inbedden. Je hebt een

het hebben van een ernstige ziekte en inzicht

ziekte maar bent het niet. En voor familie,

bieden hoe het mentale proces van mensen

vrienden, werkgevers en collega’s handvatten

met kanker verloopt. Met het boek wil ze een

te bieden hoe je met iemand die langdurig

statement maken over de zorg die op belang-

ziek is kan omgaan. Er is niet één antwoord.

rijke momenten van grote waarde was dan

Maar er zijn vele inzichten die we breed

wel juist de plank volledig mis sloeg.

willen verspreiden.
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Wat kun je doen?

Er is geld nodig om het project het boek en de website veerkracht.

Het project substantieel ondersteunen

social in korte tijd te maken en landelijke bekendheid te geven.

vanaf 1.250 Euro

Doe mee via de website veerkracht.social en help vele andere

Jouw (bedrijfs)logo staat gedurende twee jaar bij de partners op

mensen in hun strijd tegen kanker of een andere verstorende

de website. Je ontvangt 15 exemplaren van het boek met een

ziekte. Én stuur deze folder door naar andere mensen!

persoonlijke boodschap van Kitty.

Crow

Kitty’s boek
Titel: Waterval. Over tien jaar leven met kanker

Het project sponsoren vanaf 500 Euro
Coverfoto: Sandra van Mil
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Jouw (bedrijfs)naam wordt gedurende twee jaar genoemd bij
de partners op de website en wordt opgenomen in het boek.
Je ontvangt vier exemplaren van het boek met een persoonlijke
boodschap van Kitty.
Het boek aanschaffen in de voorverkoop
voor 50 Euro
Je ontvangt een persoonlijke boodschap van Kitty.

Verschijningsvorm: Paperback
Afmeting: 170 x 240 mm

Interesse?

Aantal pagina’s: circa 144

Ga naar de website veerkracht.social. Of neem contact met

Taal: Nederlands

Petra Hoogerwerf, uitgever, info@veerkracht.social of

Prijs: 22,50 Euro

06-48135359.

Hella de Jonge maakte de documentaire “De slag om het vrouwenhart”,
waarin het verhaal van Kiity een rode draad is.
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Hella en Freek de Jonge, Kitty en Professor dr Angela Maas
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Over Kitty Trepels van Mil
Kitty studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde aan de
Katholieke universiteit Nijmegen, de huidige Radboud Universiteit. Ze specialiseerde zich in theater, communicatie en
didactiek. Ze was actief als theaterverslaggeefster bij de
jongerenomroep van de Avros’s M
 injon. Tussen 2006 en 2014
was ze docent binnen de Frank Sanders’ musicalacademie
en de Willem Nijholt academie. Sinds 1998 tot heden is ze
docent aan Hogeschool van Arnhem en Nijmegen binnen de
academie Mens en Maatschappij. Ze is initiator en theaterprogrammeur van het theater binnen de HAN: het Campustheater.
Sinds 2012 maakt ze solo’s over kanker met regisseur Michaël
van Buuren.
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