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opgenomen wilde worden, ze wtlde

niet aan de sondevoeding ik heb

haar ongeveer letterh.lk aan de hand

meegenomen het ziekenhuls ln, en

eenmaal daar zei de arts datwe geen

dag later hadden moeten komen Ze

had een hartsiagvan 32. Het hahe er

enorm in brl mu. Maar tegelqkertyd

besefte ik datje dus echt een verschrl

kunt maken "

ROTMODEL
"Deze film was voor mr.1 een keerpunt.

Ik heb bewezen dat rk geen eendags-

vlieg ben. Ik had van tevoren tegen de

KRO gezegd dat ik er zekervan was

dat deze documentaire heelveel los

zou maken, en dat ik Kamervragen

wilde BU de zender dachten ze

destr.lds ongetwijfeld: ach, schattig

Maar ze weten dat ik heel gedreven

ben en dat ikver zou komen. Toen

Sabine Urtslagvan het CDA inderdaad

Kamewragen stelde (over waarom

anorexiapatiënten nog steeds oP

Iange wachtlysten belanden, hoewel

het de meest dodeh.1ke psychische

stoornis is, red.)was ik zo trots. Maar

diep in mrln hartwist ik dat het zou

Lukken. Als het nret lnksom kan, dan

rechtsom. En ais tets echt niet kan,

dan zorg rk voor een alternatiefdat er

99 procent op lt;h
M1n rolmodel is Lisa Ling, een

Amerikaanse reporter dte onder

andere werktvoor Oprah en CNN.

Ze zoelaaltr;d het randje Ze heeft

gefilmd ín de aLlergevaarirlkste ge-

vangenis van Amerika, San Quentin
Zehadeen heel mooi shotvan een

Mexicaan, helemaal onder de tattoos,

dietegen haarzegj. 'Jg durft, dat

.ie hier zit. lk zou zo1e mooie nelge

kunnen omdraaien. Ik heb toch niks

te verliezen.' De spanning spat er

vanal je ziet dat het niet makkelijk is
geweest om dat shot te maken. Zo ver

gaan voor mooie w,1e eigen grenzen

verleggen... Daarhoud ikvan "
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