
 

Hallo iedereen en welkom in mijn verleden. 
Ongeveer 22 jaar geleden kwam ik ter wereld niet wetende wat dit was en wat me

zou overkomen, alsook wist ik niet wat ik ging mogen meemaken. 
Leuke avonturen en ontdekkingen waren de zaken waar ik naar op zoek was. 

Zo mocht ik mijn oudere broer leren kennen. Leuk hé! 
 

Van mijn eerste 3 levensjaren kan ik me niets herinneren net als de meeste van deze
lezers, vermoed ik. Zoals jullie hierboven konden lezen vertelde ik dat ik mijn broer

mocht leren kennen. Maar uit respect voor mijn broer zal ik hem verder niet meer
benoemen. weet wel dat bij veel gebeurtenissen mijn broer ook aanwezig was en als

hij dat wil kan hij later misschien eens zijn verhaal vertellen, maar dat laat ik aan
hem over. We zijn hier vandaag om mijn verhaal te lezen.  

 
Mijn eerste herinneringen starten op ongeveer 4 à 5 jaar. Mijn papa komt laat thuis

en gaat meteen naar mijn mama. Ik kijk naar mijn broer, niet begrijpend wat er
aan het gebeuren is. 

Waarom slaat papa op mama? Waarom doet hij haar pijn? Was mama stout? 
Niet veel tijd later woont papa niet meer bij ons. Waar ben jij papa? 

Mama stelt ons voor aan een nieuwe papa, die zou goed voor ons zorgen. 
Dan speelden wij samen met de bal buiten en rolden we in het gras. 

Samen zorgden we voor de poezen en de popjes. 
Na al het ravotten buiten was het tijd om in bad te gaan.

Ik ging in bad en mijn nieuwe papa ging in bad.
Dat is toch iets normaal, niet? Hij waste mijn haren en zorgden dat ik  weer

proper was om te gaan slapen. 
We gingen vaker samen in bad en dan vroeg hij of ik hem ook wilden wassen….

Zijn haar, zijn rug, zijn benen alsook zijn geslachtsdeel, want ja, dat moest proper
zijn hé.

 Maar lieve Marie-lou: “nooit aan mama zeggen hé”, want die zou boos
worden. Wanneer mijn nieuwe papa alleen thuis was met mij moest ik  mee naar
het toilet waar ik  hem moest ‘ondersteunen’ als je begrijpt wat ik bedoel. 

We moesten er lief voor zijn en goed voor zorgen. 
Mijn mama en stiefpapa kregen ruzie. 

Ik wist niet goed waarom, maar dat boeide me ook niet. 
Die stoute meneer moest uit mijn huis. 

Ziezo, nu was er plaats voor een nieuwe papa…
 
 



 
Thuis konden ze niet meer zo goed voor mijn broer zorgen dus stopten ze hem weg in

een instelling. Hij was 'Onhandelbaar', maar daarvan kon ik nooit iets merken.
 Wanneer wij naar de opvang moesten voor en na school mochten wij nooit spelen met

de andere kindjes. Wij waren vuil en hadden luizen, zeiden ze. 
“Maar juffrouw, ik doe echt mijn best! Ik ga toch al flink naar het toilet en ik

waste toch mooi mijn handen zoals je me geleerd hebt?” 
Weer een brief in de boekentas… “Mevrouw uw kinderen zijn niet verzorgd.”

Nu zou ik zo graag een knuffel geven aan mijn broer, maar waar is die? 
Later komen er vreemde mensen naar ons huis en die zeggen aan mijn mama en

pluspapa dat ik mee moet met hen… naar waar? En waarom? Kan ik dan niet bij
mijn mama blijven? En al mijn dieren?



Zo hier zit ik dan. 
Een leefgroep noemen ze dit. 

Hier leer je nieuwe vriendjes kennen en zullen er andere mensen voor u zorgen. 
Wees maar niet bang. 

Niet bang?? Ik zit in een vreemd huis met vreemde mensen en plots ga ik naar een
andere school. Hoezo niet bang? 

Uiteindelijk merk ik wel dat die mensen echt goed voor me zorgen. Zo goed zelfs dat ik ze
misschien zelfs een beetje begin graag te zien. 

Plots komt er 1 van de verantwoordelijken naar me toe. “Marie-lou, we hebben een nieuw huisje voor jou
gevonden. Je zal het daar ook leuk hebben!” 

“Een ander huis? Maar ik wil dit niet ik wil hier blijven, alstublieft?!”
 

Zo dit is het dan. Als een popje word ik verplaatst naar een ander poppenhuis. 
Een huis met weer vreemde mensen en vreemde kinderen waar ik niemand ken.

Ik ben de kleinste hier en die grote kinderen maken me soms bang. Maar sommige grote
meisjes zorgen goed voor me, net als de begeleidsters. Ik heb net 2

verschillende individuele begeleidsters gehad maar nu krijg ik eentje die voor
altijd zal blijven. En gelukkig maar! Wat is ze lief. 

Op den duur voel je je best oké in de groep. Je begint de kinderen te kennen en de
begeleiders. Er waren 2 grote jongens in de groep en als ik flink was kreeg ik

een knuffelbeer van hen. Gewoon flink zijn… niets meer. 
Toch niet de eerste keren. 

Soms moest ik eens een massage geven of wilden ze mijn buikje zien. Een beetje later
kwam ook de vraag of ze me mochten kietelen, onder mijn oksels, in men buik,
tussen mijn benen. Dit gaat een eindje door.  Maar van de jongens mocht ik

niets zeggen, wat nu? Dan zouden ze boos zijn op mij. Uiteindelijk deed ik toch
mijn verhaal in de hoop dat ik hier voor eeuwig vanaf was. Maar toen zeiden de begeleidsters

me dat ik naar de politie moest en daar mijn verhaal moest doen. 
"Wat, de politie??” “Ik ben nog maar een kind, ik durf dat niet!” 

Bij de politie stelden ze me allerlei moeilijke vragen. Wat ze deden, wat ik moest
doen, hoelang al, hoeveel keer, wie. Al die vragen die ik moest beantwoorden.
Ik kan alleen maar huilen en nu moet ik praten. Praten was voor mij nochtans

nooit een probleem geweest. Ik had niet voor niets de bijnaam ‘kabouter kwebbel’,
of ‘pipi langkous’, want ik had altijd van die lange vlechtjes. 

Die jongens heb ik erna nooit meer gezien.



Gelukkig mocht mijn broer af en toe eens op bezoek komen. 
Wat was ik blij!! Ik had hem al zo lang niet meer gezien! 

Kom grote broer, ik leid je wel even rond. Zie eens hoe mooi het hier is! Hier zal ik  voor een tijdje
wonen. 

Nu ik mijn broer vaker zag was ik echt blij. Mijn begeleidsters vertelden met dat ik  in het weekend eens
thuis mocht  blijven slapen.

 In een huis waar we vaak geen elektriciteit noch water hadden. Maar
mijn broer en poezen waren er op zijn minst. Elk weekend zaten wij boven in de

slaapkamer en daar zaten we dan de hele tijd. Een kamer met enkel glas zonder
verwarming. Lente, zomer, herfst en winter. Altijd boven in die kamer. 

Vaak hadden mijn ouders geen centen en aten we enkel brood met choco (maar niet
teveel hé)! Samen verzonnen we dan wat we zouden gegeten hebben indien we wel

centen hadden. Zo konden men broer en ik hetzelfde vertellen in de leefgroep.
Wanneer we het geluk hadden om even elektriciteit te hebben moest ik zorgen dat

er iets te eten was voor mijn broer en ik. Meestal was dat iets van frietjes
met frikandel. Uiteraard moest ik ook zorgen dat er koffie was voor mijn mama

en pluspapa. Er waren nooit groentjes of iets van fruit aanwezig. Enkel
cornflakes, droog brood en frietjes. 

Op een bepaalde leeftijd wou ik niet meer naar huis, want daar werd niet goed voor
me gezorgd. Mijn broer begreep dat niet… “Maar allee, zei hij dan, dat is wel onze mama hé.” 

Ik was degene die voor mijn broer zorgde, maar toch zag hij dit niet. 
“Broer, hoe graag ik u ook zie, ik ga niet meer op weekend. Ik kan dit niet meer!” 

“Jij kiest wat je doet.” 
Zo ging mijn broer nog in het weekend naar huis en ik niet. Later besefte hij ook

dat het daar niet oké was. Maar wat nu? Ons mama zomaar de rug toekeren? Thuis
was er vaak geweld naar ons. Beten we op onze nagels, kregen we slaag. Deden we

niet wat ze wilden mochten we de hele dag niet beneden komen, of moesten we een
hele dag op een stoel zitten. 

Nee, ik was er zeker van. Nooit ga ik nog thuis wonen. Maar waar dan wel? 
Zorgen voor later dacht ik. Ik ben uiteindelijk nog maar 14, dus nog 4 jaar te gaan.

Uiteindelijk was ik blij. Er kon me niets meer overkomen. Ik was veilig in de
leefgroep. Ik had een aantal leuke vriendinnen. 

Wat had je nog meer nodig?



Maar niets was minder waar. 
Op een ochtend vertrok ik naar school. 

Aan het station stond altijd een vriendin te wachten die dan samen met mij naar school ging. 
Maar die dag niet… Ze was ziek dat stuurde ze via een sms’je. Ok, dacht ik, dan ga ik

alleen verder. Ik had die weg al 100den keren genomen. Om naar school te gaan
gingen we altijd door het park. Je kon daar de eendjes in de vijver zien, de

vogeltjes die in de bomen zaten te fluiten, en die ene man…. 
Ik was er niet gerust in en wilde daar zo snel mogelijk weg. Maar dat zou me niet
lukken want ik moest langs hem. Die man begint me sneller en sneller achterna te

wandelen tot hij me uiteindelijk vastpakt en de bosjes in trekt… 
Daar werd ik verkracht. 

Voor hoelang dat weet ik niet. Seconden, minuten, uren? Het leek eeuwig te duren.
Hij had zijn pleziertje gehad en liet me achter. Bang en verward trok ik mijn

rok terug mooi, veegde mijn tranen weg en vertrok verder naar school. Daar deed
ik alsof er niets aan de hand was. Wat moest ik ze zeggen? Weet je wel hoe

beschamend dit is/was?!
Na school ging ik terug naar de leefgroep waar ik meteen naar boven ging om een

bad te nemen. 
Die viezigheid moest van mij, of van wat ooit van mij was… Later deed ik terug of
er niets gebeurd was. Ik weet niet of ze het ooit vermoedden. Ik werd droeviger

en soms gemener in de tijd die volgde en altijd zei ik dat er ruzie was op
school of zo. Nooit heb ik iemand verteld wat er die ochtend gebeurd was. 

Ik ging in therapie omdat ze vonden dat ik daar nood aan had. Ook daar kreeg ik
het niet verteld. 

Op den duur sleet het wel wat weg. Ik had nieuwe zaken om me
op te focussen bijvoorbeeld wat ik later wilde worden, waar ik zou wonen…? 

 



Zie zo daar is hij dan mijn 18de verjaardag!
Eindelijk volwassen! 

 
Ik ging op zoek naar een appartement en vond wel gauw één. Gelukkig

kreeg ik alle nodige hulp om het me zo comfortabel mogelijk te maken. Mijn
eerste nacht in mijn appartement was best eng. Het was er stil, het was er kil.

 
Er waren daar geen schreeuwende of lachende kinderen aanwezig. 

Er kwam me niemand vertellen dat het nu welletjes was geweest en dat ik beter zou gaan slapen. 
Die nacht heb ik dan ook amper geslapen, wat had je nu gedacht? 

Na een tijdje woonde ik er volledig, elke dag van de week, van de maand. 
Die maanden werden  2 maanden en plots een jaar. 

 
Meid, we zullen de begeleiding moeten stoppen op je 21ste, want vanaf dan

kunnen we geen hulp meer bieden. Wel gaven ze me andere opties waar ik hulp of
begeleiding kon krijgen, maar dat wou ik niet. 

Ik zou het vanaf nu wel alleen redden. 
 

Maar kan ik dit wel? Ik heb me al duizenden keren alleen gevoeld, ookal was ik niet alleen.
maar niets was te vergelijken met hoe ik me nu voel. Helemaal alleen in een vreemd huisje die nu van mij

zou zijn. Vanaf nu Marie-Lou doe je alles alleen, je bent 21 jaar je zou dit toch moeten kunnen.
Ik zou dit moeten kunnen? Hoor je jezelf wel?

De helft van mijn vriendengroep kan nog geen patat schillen. Maar ik zou het moeten kunnen. 
Wat als ik het niet kan? Ik heb geen ouders waar ik naartoe kan, en de voorziening is ook geen optie

meer.
Een donkere wolk vol angst valt plots op me neer. Angst om het niet te redden in deze wereld.

Wie vangt me als ik val? 
Aan wie vertel ik hoe mijn dag was? Aan wie vertel ik hoe ik me voel? 

Vaak kreeg ik te horen dat ik geluk had om alleen te wonen. 
Niemand commandeerde me!

 
 
 
 
 



Er waren inderdaad veel voordelen 
ik mocht elke keer kiezen wat ik zou eten 

ik mocht elke keer kiezen wat ik zou zien op tv, yeey altijd mijn programma's
ik mocht kiezen hoelaat ik zou thuiskomen van een avondje uit 

na school mocht ik zo lang treuzelen als ik wou 
ik kon kiezen hoelaat ik in mijn bed kroop

dus ook wanneer ik er weer uitkroop
 
 

ik at altijd alles alleen op
ik zat elke keer alleen in mijn zetel tv te kijken 

ik kwam savonds laat alleen thuis
er was niemand die me vroeg hoe men dag op school was

mijn bed was leeg en kil 
en niemand die me kwam wekken als ik me oversliep

 
dus ja er waren veel voordelen aan

maar in mijn ogen hing er aan elk voordeel een even groot nadeel 
denk AUB eerst eens na voor je zegt dat een jongeren die alleen woont geluk heeft!

wat had ik graag tot mijn 25ste bij ouders gewoond die me altijd graag zouden zien en
altijd goed voor me zouden zorgen. 

Op alles wat ik bereikt heb ben ik ontzettend trots!
weet wel dat er zaken zijn die ik liever wat later in mijn leven had willen bereiken. 

Zo zou ik ook eens een onbezorgde jonge dame kunnen zijn...
Dat zijn dingen die je je niet altijd kan permiteren wanneer je op jonge leeftijd alleen

gaat gaan wonen...



Tot op de dag van vandaag ben ik al de begeleiders voor eeuwig dankbaar! 
Zij waren mijn rots in de branding. Zij waren mijn veilige haven. Met hen heb ik

gelachen, geweend, m’n diepste geheimen gedeeld, gespeeld… Uiteraard kreeg ik af
en toe ook eens onder mijn voeten, maar ja, welke puber niet hé! 

 
Ondanks alles hebben zij helpen bouwen aan wie ik nu ben. 

Een sterke vrouw die weet wat ze wil bereiken. 
Een vrouw die nooit zal vergeten wie ze is en van waar ze komt. 

Een vrouw die sterk in haar schoenen staat en
begrijpt dat niet alles vanzelf komt. 

Een vrouw die altijd hard gewerkt heeft
om te staan waar ze nu staat! En daar ben ik enorm trots op! 

Veel
liefs….


