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2020 was het jaar van covid. Maar ook van BLM. 
Gebeurtenissen met een grote impact op jongeren. 
Hoe voelt het om op te groeien in deze vreemde mix 
van sociale onrust en beklemming? In Us, (k)now 
geven acht zwarte tienermeisjes hun blik op de
toekomst.

In februari 2020 maakt Dalilla Hermans met Her(e) 
haar debuut als theatermaker. Daarvoor ging ze 
met een dertigtal zwarte vrouwen een weekend in 
afzondering. Op basis van de gesprekken schreef 
ze een tekst over hun leven in België. Over uitda-
gingen en hoop, werk en theater, familie en sister-
hood.

Her(e) inspireerde haar om een stap verder te 
gaan. Tijdens de benauwende ‘paaspauze’ van 
2021 trok ze zich met een groep zwarte meisjes 
terug voor een meerdaagse werksessie. Opnieuw 
was de ervaring van deze gesprekken magisch. De 
meisjes leerden niet alleen elkaar, maar ook zich-
zelf beter kennen. Het begeleidende team ontdekte 
hoezeer deze generatie van zwarte jongeren zich-
zelf gidst in een nieuwe bewustwording.

Us, (k)now is een krachtige, hoopvolle voorstelling 
over zwart bewustzijn en de empowerment van de 
huidige generatie tieners. Een generatie die zoveel 
te vertellen heeft. Een generatie die zich nog be-
lemmerd voelt door de ketens uit het verleden maar 
ook de moed en aanmoediging hebben om alles los 
te knippen. Een generatie die elkaar sterker maakt.
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Ture Het is oke om niet exact 
te weten waar je naartoe gaat 
of wat je met je leven wil doen. 

Take it one day at a time 
en maak er het beste van.

Amani Denk aan later, maar 
op een gezonde manier. Wees 

gerust bezig met later, maar 
wees ook een puber, geniet 

van deze jaren. 

Eva Leef je leven, probeer je 
niet te veel te bemoeien met 

andere mensen hun zaken. 
You be you.

Tiazaë Droom groot, geloof 
erin met heel je ziel en je hart, 
doe het nodige stap per stap 
om je doel te bereiken en geef 
niet op.  

Ninette Maak je eigen 
keuzes, wees jezelf en leg niet 

teveel druk op jezelf. Vooral: 
geniet van het leven.

Zuraya Ga altijd je dromen 
achterna, no matter what 
happens.

Mpho Denk aan jezelf! Jij 
bent de nummer 1 in jouw 
leven, zorg ervoor dat 
niemand die plek afpakt.

Agnes Wees jezelf, eerlijk en 
begripvol. Als je je best doet 
om de mens te zien achter 
acties of woorden is het  
makkelijker elkaar te begrijpen.


