
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Welkom in 

Oogstkamp Het Zoete Meer 
Een beetje geschiedenis… 

In de nasleep van de Derde Wereldoorlog werd “De Wet op het Leven” gestemd. 

Deze wet maakte het mogelijk om kinderen tussen 10 en 18 jaar te ‘splitsen’. Dit 

was een mijlpaal in onze hedendaagse geschiedenis, die enerzijds een antwoord 

bood op het groeiende bevolkingsaantal en anderzijds op het steeds nijpendere 

tekort aan donoren van organen en lichaamsdelen. Een paar maanden later was 

Oogstkamp Het Zoete Meer één van de eerste instellingen die in staat was om 

de nieuwe wet van het ‘splitsen’ toe te passen en de eerste kinderen te 

ontvangen. 

Vanaf het begin streven we ernaar om de jongeren op een waardige en 

begeleide manier te ‘splitsen’ en doen we ons best om een harmonieuze 

omgeving te creëren. Onze dokters en verpleegsters behoren tot de top van 

hun vakgebied en hebben jarenlange ervaring met amputaties en 

transplantaties. Zo zorgen we ervoor dat de ‘gesplitste’ kinderen bij de juiste 

patiënten terecht komen en dat niets verloren gaat. Door onze jarenlange 

ervaring met probleemjongeren kunnen wij de beste begeleiding en bewaking 

aanbieden. We gaan er prat op dat er nog geen enkele ‘splitser’ is weggelopen 

uit onze instelling. 

Voor ‘splitsers’ is alleen het beste goed genoeg: 

Oogstkamp Het Zoete Meer. 

 

 

 

In het kort: 

- Splitsen: Opsplitsen in organen en lichaamsdelen voor transplantaties. 

- De Wet op het Leven: Wet die het mogelijk maakt om jongeren te splitsen. 

- Splitsers: Jongeren tussen 10 en 18 jaar die gesplitst zullen worden. 

- Oogstkamp: Instelling die instaat voor het splitsen van de jongeren. 



 

 

Woordje van de directrice 

Ellen Vanophalvens 
 

 

Geachte bezoekers en sympathisanten, 

Met groot genoegen heet ik u van harte welkom in ons oogstkamp. 

Als directeur van deze voorziening kan ik met zekerheid zeggen dat elk kind dat 

wij begeleiden tot aan hun splitsing, met alle mogelijke zorgen omringd wordt. 

We zorgen voor groepsbegeleiding en individuele sessies indien nodig. maar 

ook vele andere disciplines en faciliteiten zorgen voor een erg aangenaam 

verblijf. Zo wordt er steeds gezorgd voor aangepaste kledij, dat de gebouwen in 

orde zijn, dat er voldoende ontspanning is en vooral dat de sfeer goed zit. 

Ik ben dan ook trots om met zo een grote groep, geëngageerde medewerkers 

te mogen samenwerken! Mensen die steeds denken in functie van de jongeren 

en ook van de maatschappij waar zij hun steentje aan bijdragen. 

Ik wens jullie allen een aangename rondleiding in ons oogstkamp en mocht u 

overwegen uw kind te laten splitsen hopen wij dat u aan onze voorziening 

denkt! 

Met vriendelijke groeten, 

Ellen Vanophalvens 

Regisseur 

 

 



 

Dit alles was niet mogelijk geweest 

zonder ons gewaardeerde personeel: 

Regie Ellen Vanophalvens 

Productieleider Ludwig Paeps 

Teksthulp Albert Jorissen 

Toneelmeesters Sandra Krüger en Karlien Smets  

Decor Karel Baerten, Marleen Theuwissen, Erik 

Beckers, Martine Stienlet, Bart Mahieu, Sophie 

Vandecasteele, Geert Rits, Gina Charlier, Anja 

Scheldewaert, Bart Ceulemans, Jan Van 

Eeckhoudt en hun verhuisploeg.  

Kledij Carine Bosmans, Lieve Cosyns, Christel Rom, 

Luna Schoysman, Marina Serneels, Anne Van 

Sever, Etienne Hauwaerts, Anne Vanophalvens, 

Talitha Jelkenci en Ellen Vanophalvens + 

kledijcoördinator Katleen Van Eeckhoudt 

Techniek Pol Mutton en Wim Trogh 



 

 

Grime Steven Motte, Elien Bellon, Kathlyn Smet, Yo-Lin 

Van Schepdael, Veerle De Beer, Sophie 

Vandecasteele, Dorien Verstraeten, Ingrid 

Debout, Martine Stienlet, Luna Schoysman, Ellen 

Vanophalvens en Michèle Vanbesien 

Kapsels Cheyenne Huyskens, Wieb Craps, Ingrid Debout, 

Laura De Vilder, Kathlyn Smet, Sophie 

Vandecasteele en Carolien Porrez 

Zaalwerking Yves van den Hove en zijn volledige team van 

barmannen en –vrouwen en kassiers: Albert, 

Ludwig, Jan, Anja, Marleen, Pol, Ingrid, Rudi, 

Robin, Yuri, Marleen, Elke, Kathleen, Nadia, Bart, 

Steven, Maarten, Christel, Hilde, Johnny en 

Geert. 

Affiche Natascha Rogiers 

Programmaboekje Yuri Van Havere en Albert Jorissen 

Webmaster Ludwig Paeps 

 
En natuurlijk ook dank aan iedereen die we vergeten zouden zijn …!  



 

Dit alles was niet mogelijk geweest 

zonder onze dierbare sponsors: 

  



 

Een paar getuigenissen over 

Oogstkamp Het Zoete Meer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“We hebben geen seconde getwijfeld om onze zoon naar Het 

Zoete Meer te sturen” 

Mevrouw William (Emilie van den Hove, ook als Cleo, 

Mevrouw Poot & Sociaal werkster) en Meneer William 

(Thomas van den Hove, ook als Meneer Hermans & Nathan)  

“We hebben hier zelfs onze eigen kamer met laptop!” 

Nico (Branko Van Volsem, ook als Karel, Loïc & Soldaat) 

en Violet (Lien Ceulemans, ook als Aline) 

“We krijgen zoveel vrijheid, ik wil hier nooit meer weg!” 

Brenda (Laetitia Goffaerts, ook als Mevrouw Hermans & 

Zoë) en Mai (Luna Schoysman) 

 “Ik vind het super om jongeren te helpen!” - Verpleegster Oogstkamp (Ilene Selhorst, 

ook als Lena & Risa in flashback) 

 “De verpleegsters zijn hier supervriendelijk en behulpzaam!” -  Roland (Jonas Rits) 



 



 

 

CONFIDENTIEEL 

BENDE VAN DE ADMIRAAL 
 

Verblijfplaats:  Vliegtuigkerkhof 

Dreigingsniveau: Medium 

Leider:  Admiraal 
   Pseudoniem: Connor in flashback 

Aantal leden:  15 – 20 jongeren 

 

De Bende van de Admiraal is een groep splitsers 

die “De Wet op Het Leven” ontlopen door onder te 

duiken. Ze worden aangevoerd door Admiraal Dunfee, 

een voormalige militair die nauw betrokken was bij het opstellen 

van “De Wet op Het Leven” en zich nadien tegen De Wet gekeerd heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admiraal Dunfee 
STAN WEEKERS 



 

 

CONFIDENTIEEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLNR: 

EMMA  FINNE VANDERVEKEN   

NICOLE HELEEN ULBURGHS 

ILSE  SOETKIN VANDERELST 

FIEN  FELIEN BUSSCHAERT  A.K.A. LEVI IN FLASHBACK 

DANA  SAM VAN HUYCK  A.K.A. HETTIE, 

LOTTE IN FLASHBACK 



 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

MEER EN MEER MENSEN TREKKEN SPLITSEN IN TWIJFEL 

Einde van splitsen in zicht? 

Safi (Ine Verstraeten), pastoor Jan (Lander Rits, 

ook als Meneer Paulussen) en Ruth Calder 

(Amber Paeps, ook als Hanne) zijn tegen de Wet 

op het Leven (die splitsen toelaat) 

Mevrouw Steinberg (Margot Pevenage, 

ook als Ariana, Mevrouw Calder & 

Zuster) & Sonja (Maud Scheers, ook als 

Tina & Verpleegster) helpen splitsers. 

HUMPTY DUMPTY 

Humpty Dumpty zat op een hek 

Humpty Dumpty brak zijn nek 

Er is geen ene timmerman 

Die Humpty Dumpty maken kan! 

Meer en meer mensen trekken 

splitsen in twijfel of proberen 

splitsers te helpen. Zo wordt 

beweerd dat splitsen ook tot 

een stijgend aantal kinderen 

dat geooievaard worden heeft 

geleid (pasgeboren baby’s die 

aan de voordeur te vondeling 

worden gelegd, nvdr.). Wordt 

vervolgd. 



 

 

 
Ook zo ontgoocheld dat het gedaan is?  

Geen nood! 
 

 
 
 
  

Je vindt ons terug op http://www.tussenin-ranonkel.be/  

                      Toneelkring Tuss-Enin – Ranonkel 

 

 

Of neem nog eens een kijkje naar onze trailer: 

Op 

17 maart 

18 maart 

19 maart 

2017 

staat  

Tuss-Enin 

opnieuw op 

de planken 

!!! 

http://www.tussenin-ranonkel.be/

