
C R O W D F U N D I N G  

voor productie ‘MONZADO’ door theatergroep ZAAI 

 
 

Op 16 oktober is het Monsantotribunaal in den 

Haag. Monsanto wordt o.a. aangeklaagd voor 

ecocide en ‘crimes against humanity’. In dit kader 

werkt een groep jongeren, o.l.v. Marieke 

Vingerhoets en Jansje Flügge, aan de theater-

dansvoorstelling ‘MONZADO’.  

‘MONZADO’ gaat over de macht van de 

gemechaniseerde, genetisch gemanipuleerde 

landbouw, zoals die door bedrijven als Monsanto 

uitgeoefend wordt, en ook over de vraag: ‘Van wie 

is de aarde?’ 

Marieke en Jansje hebben voor de zomer hun 

eindexamen vwo gehaald aan het Karel de Grote 

college in Nijmegen en hebben nu een tussenjaar. 

Marieke deed als eindexamenvak theater en 

verdiepte zich in het kapitalisme; Jansje deed 

euritmie als eindexamenvak en maakte een 

choreografie voor een dans. Verontwaardigd over 

wat Monsanto wereldwijd  aanricht én gedreven  

om daar met theater en dans uiting te geven, 

hebben zij een enthousiaste groep scholieren en 

studenten weten te verzamelen: zij noemen zich  

de danstheatergroep ‘ZAAI’.  

Maureen Klijn, theatermaakster en afgestudeerd 

aan de landbouwopleiding Warmonderhof, schreef 

het script. Elsemarie van den Brink (euritmie, dans) 

en Maureen Klijn ondersteunen Marieke en Jansje 

als professionals bij de regie en de choreografie.  

De werkgroep Aardig Begeer / Earth Trusteeship 

zorgt voor de zakelijke ondersteuning, zie: 

https://aardigbeheer.org/associatieve-

samenwerking/ 

 

 

‘MONZADO’ zal worden uitgevoerd op diverse 

locaties in Den Haag op 14, 15 en 16 oktober en ook 

nog op middelbare scholen in de week daarvoor en 

daarna.  

 

De spelers werken vrijwillig. Maar voor de 

productie, vergoeding professionals, zaalhuur, 

decors, kleding, belichting, reiskosten en PR is nog 

veel geld nodig. Daarvoor zijn fondsen benaderd én 

daarvoor is deze crowdfunding! Met nog €2000,- 

erbij is de begroting rond! Help je mee deze 

bijzondere voorstelling mogelijk te maken? Dan 

kun je een bedrag overmaken op (nummer met 

ambistatus): NL20 TRIO 0212 3449 00  t.n.v. STF 

Mens en Maatschappij onder vermelding van ZAAI.  

Als je bijdraagt, krijg je  een gratis toegangskaartje 

voor één van de voorstell ingen.  Geef daarvoor je 

emailadres door aan  anselma.remmers@planet.nl; 

als alle uitvoeringstijden en locaties bekend zijn, 

krijg je het kaartje (voor toegang op de dag van je 

keuze) per mail toegestuurd. Namens spelersgroep 

ZAAI & Werkgroep Aardig Beheer: HEEL VEEL DANK 

VOOR JE BIJDRAGE!                         Anselma Remmers  

  
http://www.monsanto-tribunal.org
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