
:.n echte workoholic, lééfde voor mijn

..,,erk, Mijn voder wos plots gestorven

en ik zot midden in een echtscheiding.

neens moest ik over veel nodenken,

moor ik holde moor door en wilde olles

zo goed mogelijk blijven doen: een

goede momo zijn, een goede werk-

nemer, goed voor mezelf, mijn Íomilie

en vrlenden ,,, Von de ene dog oP de
onder-o besliste mijn lichoom dot het

voorbij wos, lk ben er zeker von dot ik er

zelf de deur voor opengezet heb,'
'De grootste shock von ziekzyn wos de

ontdekking dot het niet per se opgelost

kon worden, Als je ziek bent. go ie noor

de dokter. krijg je een diognose en een

remedie, Moor zo liep het niet, Mijn rug

stord scheeÍ. ik hod verlommingsver-

schijnselen, hoofdpijnoonvollen woor-

von ik bewusteloos rookte ,,, moor een

diognose kwom er niet, Sommige dok-
'ers dochten dot het tussen mijn oren

zot, Pos no twee en een holf joor kwom

de hypothese dot heï begonnen wos

met een ruggenmergontsteking die
r eï tijdig opgemerkt wos, en woordoor
,: -'= ndelijk hei ene symptoom no het

r.ceie ontwikkeld heb,'
'lk kon er nu we luchtig over vertellen

en het klinkt zo mokkelijk dot ik door

ziek te worden een nieuw leven ont-

dekt heb. Moor het is ollesbeholve
mokkelijk geweesÍ, Het is verdomme

losloten ols je je benen niet meer kon

bewegen en ze je moeÍen wossen of

op het ïoilet zetten, lk heb véél gehuild

en er ls een moment geweest dot ik het

r de oogeven, dot ik oon mijn momo
gesmeekt heb om me te loïen goon: ik

wilde nlet ols een plont leven, Gelukkig

heeÍt zij me er toen von overtuigd om

nog één ziekenhuis te proberen, Door

konden ze de knelling in mijn rug oplos-

sen. Een kontelpunt: ik kon mijn tenen

weer bewegen, misschien kon er nog

ieïs volgen? Bovendien hod ik het ge-

voel dot er een soort montel von liefde

over mij gegooid werd, lk besefle dot
heel wot mensen me groog zogen,

voor me wilden vechten, Dot wos zo'n

mooie gewoorwording.'
'Als je zo long ziek bent, moef je op een

bepoold moment op een resetknoP

duwen: de Evi von vroeger wos eÍ niet

mee[ dus moest ik hoor vergeten en

op zoek goon noor een Plon B. Het is

fropponï hoe snel ik weer veel schoon-

heid in mijn leven vond. Zo vond ik mijn

zintuigen lerug. Vroeger voelde ik me

oliijd een beetje numb: ik hod ogen,

oren. smookpopillen ... moor ik benutte

ze niet echt. Als je nookt gezet wordt
en nog weinig kon, word je uiige-

doogd om dieper te voelen, en dot is

heel mooi. lk ben ook goon beseffen

dot je olleen vondoog hebl Je weet
niet wot morgen komt, óf er een mor-

gen komt Dus kon ik heï best zo veel

mogelijk genieten von het huidige mo-

ment, ol zoten doqr beperkingen oP.

Moor ik leerde te genieten von de zon,

von mijn kop koffie, vqn wie bij me wos.

en ik leerde door content mee te zijn,

Het wos misschien niet het leven dot ik

wilde, moor het wos wel mooi.'
'Notuurlijk zijn er dingen die ik mis, lk kon

niet meer onbezonnen lets doen, moet
olles plonnen omdot mijn lichoom

moor zoveel oonkon op een dog. Don-

sen mis ik ook. Moor het ergste vind ik

doi ik mijn dochter soms moeï teleur-

stellen. Met z'n tweetjes noor een pret-

pork goon kon niel woni stel dot ik een

oonvol krijg? Doi oltijd moeÍen noden-

ken mookt me soms moe. Moor ik blijÍ

geloven dot het op een dog goed

komï. lk geloof in het jezelf genezen. De

slijtoge in mijn rug kon ik notuurlijk niet

omkeren, moor ik denk wel doï ik be-
poolde dingen zql kunnen herstellen.

Mijn overprikkelde zenuwsielsel. bijvoor-

beeld. lk probeer bewusl een sootl ou-

toheolingproces in gong te zetten vio

olternotieve theropieën. Zodot ik, zools

ik destijds de deur opgezet heb om ziek

fe worden, ze ookzal kunnen sluiten.'
'OÍ ik gelukkig ben? Jo. Het is nog elke

dog zoeken, moor ik probeer wel om

elke dog de best mogelijke versie von

mezelf te zijn en door tevreden mee te
zijn. lk heb mijn nieuwe ik gevonden in

het schrijven von boeken. Evi 'l.0 wos

voorol bezig met hoor ego strelen; Evi

2.0 heefi een enthousiosme om te de-

len. Zodot qnderen niet dezelfde fou-

ten moken ols zij en die joren von ziek

zijn niet voor niets geweest zullen zijn.'

Meer inÍo: rue-no.be.

Jowod (23)
kreeg ziln leven weer cp
de roils met Ce hulp vcn

de cocches vcn
YAR Vlocnderen

Jowod: 'Woor ik in hei leven noortoe

wou, door docht ik ols Jiener niel over

no. Vondoog, door drqoide het om.

Thuis lieten ze me mijn ding doen. lk

kom uit een gezin meÍ vijf kinderen,

Veel tijd voor ons wos er niet, Mijn

moeder worstelde met de scheiding,

met mijn voder hod ik geen contoct
meer, Als kind begreep ik die proble-

men niet. No schooltUd kon ik niet snel

genoeg mijn vrienden opzoeken,

mqor op stroot begin je ol snel stom-

miteiten uit te holen. Het zou ol te
mokkelijk zijn om de schuld oP mijn

ouders of 'fouïe vrienden' of te schui-

ven. Die verkeerde keuzes heb ik zelf

gemqokt, Het begon klein - meÍ wot

snoep stelen in het Kruidvot - moor

werd olsmoor groter, Heï ging ook zo

gemokkelijkr we werden niet betropt,

leken overol mee weg te komen. Tot

die keer doï ik opgepoK werd voor

diefsïql mel geweld en de jeugd-

rechter me noor een gesloïen jeugd-

instetling stuurde. lk wos veertien,'
'Notuurlijk wos die periode in Ever-

berg niet bepoold een fijne ervoring,

moor de tijd vloog eÍ besl snel voorbij,

Toen ik twee moonden loter weer

Íhuis wos, begon olles opnieuw, lk

heb behoorlijk wot domme dingen
gedoon ,,. Op mijn zestiende be-

londde ik voor de tweede keer in

Everberg. Voor dezelfde feiten. lk

kende het er intussen. Als een echte
strof voelde het niel Eigenlijk zil )e er

voorol de dogen oÍ te tellen. Ze mo-

ken het er leefboor voor je, moor oP

theropie of intensieve begeleiding

hoeÍ.je niet te rekenen. Jommer wont
dot zou volgens mij meer impoct heb-

ben don je zomoor je dogen te loten

uiïzitten, Het grote kontelpunï is er ge-

komen ïoen YAR Vloonderen zijn

coochingprogrommo kwqm voorstel- >>
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len, Wie interesse hod. kon no zijn Íijd in

Everberg een persoonlijk ontwikkelings-
progÍommo met negen moonden in-

tensieve begeleiding volgen om zijn

leven weer richting te geven, Het leek
me niet echt ieïs voor mij, mooÍ mijn
persoonlijke begeleider roodde me oon
om het een kons te geven, Anders zou

hij me sner weer in Everberg zien, goron-
deerde hij me, Die woorden hebben me
doen nodenken. WoÍ hod ik te verlie-
zen? VonoÍ het eerste moment wos ik

verkocht, ol woren de sessies confronte-
rend, lk wos het niet gewend om mijn
gevoelige konl bÍoot te geven. Door
wos nu geen ontsnoppen meer oon, lk

herinner me nog levendig het moment
woorop we een voor een moesten op-
stoon om onszelf voor te stellen én ons

verleden ïe delen. Door de micro, Een

gigontische stop. moor een belongrUke.

Dot heeÍt me wokker geschud,'
'Tijdens heÍ YAR-troject kreeg ik Judy en
ldriss - een sympothiek
koppel - ols cooches
ïoegewezen. Wekelijks

sproken we qf, Ze wo-
ren betrokken bij olles

wot ik deed, volgden
mijn doelen op ,,, Niets

wos te moeilijk voor
hen, noolt moest onze

oÍsprook verplootst
worden, ook ol ver-

wochifen ze toen hun
vierde kind en hodden
ze een druk leven. Dot
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'Dot ier-nond zo
r-net r-ne begcon
WOS, WOS NIEUW

voor r-ne

iemond zo met me begoon wos, wos nieuw voor mij, Bij

hen heb ik échte wormte leren kennen, Dot gevoel dot
iemond écht om me goí hod ik oltijd gemist, Zonder
hen wos het misschien onders gelopen, Geen hoor op
mijn hoofd dof eroon docht om die bijzondere bond in
gevoor te brengen door weer voor het foute pod te
kiezen, Ook no het begeleidingsiroject zijn we contoct
blijven houden, lk ben hen meer don donkboor voor ol-
Ies wot ze voor me gedoon hebben. Onze bond is voor
het leven, olsof we fomilie geworden zijn.'
'De dog dot het progrommo ofliep, heb ik me meteen
kondidoot gesteld ols vrijwilliger, lvloor ik wos te jong. Als

YAR-vrijwilligermoet je minstens 21 ziin,ik wos 17, Op de
dog von mijn 21 ste verjoordog kreeg ik ïeleÍoon. Of ik

me nog steeds wilde engogeren? Door hoefde ik geen

grommo, Een echl déjc vl 3 s:- :l- ,: l::: .::.: et
in de zool, moorslond ik'/a:-lt- -::- - - - .:.-col
deed, wos doi behoor ijk errc- : ^=: ' , 3- I :=- . cor
hen, ook voor mij, Nog nie- r: -j-: J= =l=- :l- . )c
hun plek, Dot mooKe heer v,:- cs ,,1c:- - .' aaa)-
schop kwom binnen lk kon c: oC -.n- - J - - -- _gen
lezen toen ze hoorden dot er,,.re eer t:=..:-:- . )og
no dog zog ik de.jongeren evolueren Dc* ( i3- vilr
dichtb| mogen meemoken heb, zol lk ncolï,,,e.3elen,
Over lwee joor word ik 25 en kon ik coocit rvcrCen, Als

het zover is en ik die kons krijg, wil ik door zeker voar
goon, MÍjn leven heefi-donkzij YAR een ondere wen-
ding gekregen, Door wil ik onderen groog bij h-olpen,'
Meer inÍo? wwwyorvloonderen. be.
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