
 
 

Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in de  
regio Zaanstreek/Waterland en West-Friesland. Naast uiteenlopende vormen van wonen biedt  
Prinsenstichting onder meer aangepast werk, dagbesteding, weekend- en vakantieopvang, thuiszorg 
en aangepaste begeleiding. Ook kunnen cliënten voor poliklinische advisering, onderzoek en 
behandeling bij Prinsenstichting terecht. 
 
 

    

 

Purmerend, 24 september 2020 

 

Trots op documentaire Met Lef en Liefde  

Op dinsdag 29 september gaat de documentaire ‘Met Lef en Liefde’ in première. 

In de film worden vier mensen met een licht verstandelijke beperking vanuit 

Prinsenstichting en Zideris gevolgd. Zij brengen hun uitdagingen in het dagelijks 

leven in beeld. Het is een indrukwekkende film waar we trots op zijn! 

Nederland telt een miljoen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Deze 

mensen verdienen het om in de samenleving gewoon mee te kunnen doen. Maar meedoen 

gaat niet vanzelf. Wij komen op voor de belangen van mensen met een licht verstandelijke 

beperking en hun directe omgeving. Door mee te werken aan deze documentaire willen we 

meer aandacht vragen voor deze kwetsbare doelgroep.  

De documentaire is door Studio Noodzaak gemaakt met medewerking van De Opbouw 

(waaronder Prinsenstichting en Zideris). Voor het maken van de documentaire werden vier 

cliënten van ons een jaar lang gevolgd. 

Uitnodiging voor première en livestream talkshow 

We nodigen u van harte uit om op 29 september van 14.30 – 17.00 uur live vanuit De Duif in 

Amsterdam via livestream voor de première van de documentaire Met Lef en Liefde en de 

talkshow LVB Doet Mee. Aan de hand van de hartverwarmende documentaire, inspirerende 

tafelgasten en vooraanstaande gastsprekers, wordt onderzocht hoe betrokkenen ervoor 

kunnen zorgen dat iedereen met een LVB gewoon mee kan doen. 

 

Na de vertoning op 29 september volgen nog 3 vertoningen met een talkshow die via 

livestream te volgen zijn:  

 

5 oktober 2020 13.30 – 16.00 uur 

13 oktober 2020 14.30 – 17.00 uur 

30 oktober 2020 13.30 – 16.00 uur 

 

Aanmelden voor de livestream is via: www.lvbdoetmee.nl 

 

 

Noot voor de redactie: Wilt u meer weten over Prinsenstichting (regio Noord-Holland)? 

Dat kan via communicatie@prinsenstichting.nl of over Zideris (Je vindt Zideris in De Bilt, 

Bilthoven, Epe, Huis ter Heide, Mijdrecht, Rhenen, Uithoorn, 

Veenendaal en Wageningen) via communicatie@zideris.nl   
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