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: was een wonderlijke ervaring.
lral op de momenten in de film
drngen vreselijk mislopen: de

ra blinde jongen die zowat onoer
bus loopt, de verlamdejongen
zichzelÍ per ongeluk in zijn ho-
:amer opsluit en daar uit ziin
valt. lk weet niet wat uoo|. gL-
rt ik moet trekken, en dan hoor
re Jongens opeens kerhard la_
n - Sammy in zijn elektrische
nog het hardst van allemaar.
lta la vista' sleurt je sowieso
kanten uit, druktje metje neus
e vooroordelen, de onherroe-
jkheid van de dood en nog een
r vreselijke essenties van het
n, en ondertussen lach je 1e
)ms tegen wil en dank - rot.
p. Heel knap. En wáár. Zoals
je het zegt: 'Natuurlijk wil .1e
;, ook al zie je niks of zit je in
Ka r.'

tmy Gant ulk heb zo gelachen
)hilip in de film tegen zijn ou-
zegt: 'lk wil naar Spanje. lk wil
ren!' En die scène waarin die

'1es voorbijlopen en hij zo he-
ral meedraait met zijn karre-
m een beter beeld te hebben
rf) Die humor en die realiteit.
geweldig.>
lO lk hoorde je meteen zeg-
'Dat ben ik! Dat ben ik!,
my <Ja, al is Philip wel hele-
verlamd. lk kan mijn handen

cewegen Hij kan echt niks,
:ens zelf eten of drinken, en
)omputer moet hij bedienen
)en stok in zijn mond.u
Huybrechts (motorisch be-
) uVeel van die dingen uit de
en ik ook al tegengekomen.,
my uJa, het is heel herken_
let contact met de prostitu
::' ook die aÍwijzing op straar.
:r ik hier ook veel tegen.D
O Er was in de film toch ook
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een meisje dat wel met Lars mee-
ging.
Sammy nJa, als je lang wacht ge-
beurt dat weleens. Maar toch, ik
denk dat het de eerste keer voor
zo'n meisje toch echt wet even
schrikken is. Dat ze denkt: 'Oké.
Hoe moet ik dat hier aanpakken?'
Bij de prostituees waar wij gebruik
van maken, is dat ook zo. Die meis_
Jes moeten met ons leren omqaan.

Jonis (werkzaam bij pegode en
vzw Aditi) <Daarom hebben be-
geleiders van verschillenoe voor_
zrentngen voor mensen met be_
perkingen in Vlaanderen nu Aditi
opgericht, een vzw die onder meer
bemiddelt bij seksuele dienstverle-
ning aan gehandicapten. Wij leiden
gespecialiseerde dienstverleen_
sfers op, en we werken ook samen
met sommige escortbureaus.>
Wim (lk doe nu al lange tijd gere-
geld een beroep op de dienstver-
lening van meisjes En weet je wat
het belangrijkste is dat zij me neb_
ben geleerd, naast de seks dan?
Foert zeggen. Dat vond ik zo her-
kenbaar in 'Hasta la vista'. De re-
actre van de ouders: ,Jij? Naar
Spanje? Dat lukt jou toch heÍe-
maal niet!'Vroeger wou ik altijd
naar Bobbejaanland - ik hoorde
Bobbejaans muziek graag. Maar
mijn moeder zei dan altijd: 'Wat
ga je daar dan doen? Jij kunt toch
niet in je eentje de trein nemen?,
En weetje wat? lk bén er geweestl

ders loskomen, en voor hen is dat
natuurlijk dubbel moeitijk,
HUilO Weten je ouders dat je
een-beroep-doet-op- zulke meis.
jes, Wim?
Wim <Nu wel, ja, maar daar ziin
wel woorden over geweest. Al ziln
ze daar heel hard in geëvolueerd.>
Begleleider Jopis (Het is knap
hoe zijn ouders hem daar nu echt
in los kunnen laten, en hem zelf zijn
weg laten gaan.>
Begeleidep Kris uDe ouders be-
seffen natuurlijk allemaal wel dat
seks een natuurlijke behoefte is,
ook bij hun kind, maar het is toch
vaak een hele stap om zich er dan
ook echt mee te gaan bezighouden
om daar een oplossing voor te vin-
den. De meeste ouders zijn blij dat
wij dat van hen overnemen.r
HUHO Michel, jij hebt een ziek-
te waardoor je sinds je tienertijd
nog maar zes ptocent ziet. Je hebt
acteur Tom Audenaert, die in de
film de slechtziende Jozef speelt,
met raad en daad bijgestaan, Toen
ik verbaasd was oyer hoe goed je
me de weg naar je huis kon uitleg-
gen, zei je ook meteen dat dát ie
het meest stoort: dat mensen niet
begrijpen dat je de meeste dingen
gewoon kan. Je Íietst ook. Al ben
je onlangs wel tegen een paaltje
gereden, en loop je nu vanwege
een operatie aan je knie tijdelijk
op krukken.
tlchel Van Wambeke nlvi ijn ego,
hè (lacht).lk ga Íietsen met vrien-
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En wij met hen. Het gaat niet van.
zelf, natuurlijk.>
Kris (woonbegeleider van Sam-
my, werkzaam in de gehandicap-
tenvoorziening Pegode) <ln het echt
loopt het wel niet helemaal zo mak-
kelijk als het in de Íilm wordt voorge-
steld. Je vindt niet zomaar vrouwen
- of mannen - die erín gespeciali-
seerd zijn, of die het zelfs maar ge-
wend zijn, om om te gaan met men-
sen met serieuze beperkingen.r

Zelf. In mijn eentje. Met de rreln.
En dat is de verdienste van die
dienstverleensters: zij hebben mij
de mentale kracht gegeven om te-
gen de overbezorgdheid van mijn
ouders in te gaan.D
Begeleiden Knis uDat was héél
herkenbaar, dat gevecht om hun le-
ven zelÍ in handen te nemen tegen
de betutteling en de - begrijpelijke
- overbescherming van thuis. le_
dereen wil vroeg of laat van ziin ou-

Dlk loop trouwens ook niet met
een stok, zoals Jozef. Die heb ik
nlet nodig.D
HUMO Jij hebt, zei je ook, nog
nooit een beroep gedaan op een
meisje.
Michel rNeen. Net zoals Jozef dat
uiteindelijk niet doet.

)Tot voor kort had ik gewoon
een vriendin. Mijn leven is wat dat
betreft niet zo anders dan dat van
mijn vrienden. Afgezien van oe
onenightstands dan: die overko-
men me niet. Dat zit 'm in het oe_
brek aan oogconract, denk ik. Áls
ik op caÍé met een meisje praat,
zeg ik nooit meteen iets over miin
slechte zicht. Dan probeer ik miin )
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