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Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant/Brussel, West-Vlaanderen

'Ik ben geen psychiatrische patiënt,  ik heb  gewoon pijn'

vzw De Bleekweide geeft emotioneel kwetsbare jongeren geen pillen maar een luisterend oor 

Actieplannen, analyses van zelfmoordcijfers, conferenties: er wordt veel over de hoofden heen van 'probleemtieners' beslist. 'Maar wij hebben een verhaal', roepen jongeren die worstelen met pijn en verdriet. 'Luister eens naar ons.'

Van onze medewerkster

Zorgeloosheid. Het is een eigenschap die we steevast associëren met onze jeugd. Tenminste, als we een zorgeloze jeugd hebben gekend. Want wat voor de één een tijd van ongecompliceerde blijheid is, is voor de andere een levensfase waarin de donkerte komt binnensluipen. 'Twee jaar geleden heb ik mijn zus verloren. Een ongeluk.' Verder geraakt ze even niet, de amper veertienjarige Benita.

Met een gebroken stem vertelt ze verder: 'Het ging niet goed met me. Ik wist me geen blijf met het verdriet, en begon me te snijden. Ik ben ook van het dak gesprongen. Men wilde me in de psychiatrie steken, maar uiteindelijk hebben mijn ouders beslist om me naar hier te laten komen.' Hier, dat is de vzw De Bleekweide, gelegen in het idyllische Groot-Begijnhof dicht bij het Gentse Dampoortstation. Kinderen, jongeren en volwassen met emotionele pijn worden er begeleid en geholpen tijdens groepssessies of individuele gesprekken.

Bezielster Lut Celie, psychotherapeut, is kwaad op Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen: 'Omdat hij het steeds over cijfers en statistieken heeft, maar niet luistert naar wat jongeren zelf te zeggen hebben. Alles wordt over hun hoofden heen beslist.' Daarom heeft ze een aantal jongelingen opgetrommeld om nu eens hún verhaal te doen. Sommigen kinderen vertellen schijnbaar moeiteloos, anderen worden na een paar woorden belemmerd door een krop in de keel. Over één ding zijn de jongeren het eens: ze zijn normaal en kampen met dingen die bij het leven horen.

Rollercoaster

Dat is een besef dat bijvoorbeeld voor Emma (18) niet altijd vanzelfsprekend kan zijn geweest. Heel moedig vertelt ze over haar voorbije levensjaren, die ons als een emotionele rollercoaster in de oren klinken. Toen ze twaalf jaar was, kreeg Emma een enorme schok te verwerken: haar moeder had zich van het leven beroofd. 'Toen we die dag naar school vertrokken, zei ze gewoon: ''Tot straks.'' Ze had het moeilijk in die tijd, omdat papa zijn boel had gepakt sinds hij een andere vriendin had.'

Emma kreeg niet alleen een enorm gemis te verwerken, ze werd ook met de nieuwe vriendin van haar vader geconfronteerd. 'Al na een paar weken sliep ze in het bed van mijn mama. Ik kon ook niet opschieten met haar twee zonen. Mama werd trouwens doodgezwegen, papa was enkel bezig met zijn nieuwe vriendin.'

Emma zakte weg in een periode van bodemloos verdriet, en haar vader kon daar niet mee om. Zijn onbegrip ging zo ver dat hij haar verweet dat ze 'zot' begon te worden. Hij wou zijn dochter laten opnemen in de psychiatrie: 'Hij wou dat ik pillen nam. Hij heeft me eerst naar een psycholoog gestuurd, maar ik voelde me niet goed bij haar. Ze vertelde alles door aan mijn papa.'

Na de zoveelste druppel werd het Emma definitief te veel. Ze vluchtte van huis weg, naar haar oma, de moeder van haar mama. 'Bij haar is er wel plaats voor mijn mama, ik voel me daar veel beter.' Emma woont er nog steeds en ze is via haar oma in De Bleekweide terechtgekomen, bij mensen die haar ondertussen al heel wat verder hebben geholpen. Na haar vlucht heeft Emma haar twee jongere zusjes maanden niet gezien: 'Ze wonen nog bij mijn papa en stellen het goed. Ondertussen zie ik hen weer vaker, maar mijn papa heb ik niet meer gezien. Hij zegt dat ik zijn dochter niet meer ben. Hij kan het niet verkroppen dat ik ben weggegaan.'

Iedere volwassene vraagt zich bij het horen van zo'n pril levensverhaal af hoe een puber dat ooit te boven komt. Maar Emma is er naar eigen zeggen weer beter aan toe. Ze ziet alweer de goede dingen des levens. Want haar gedachten zijn overal geweest, ook in dat donkere hoekje van zelfdoding. De openhartigheid waarmee ze praat, is verbazingwekkend. Ondanks de verwijten en het onbegrip weet ze dat ze zich niet hoeft te schamen: 'Ik ben geen psychiatrische patiënt, ik heb gewoon pijn. En Inge, mijn begeleidster, begrijpt dat.'

Boksbeugels

Riene (23) kreeg twee jaar geleden een depressie. Haar ouders waren gescheiden en haar zus had een zware eetstoornis, waardoor haar leven meer dan eens aan een zijden draadje heeft gehangen. Iedereen was zodanig met haar zus bezig, dat naar Riene zelf niet werd geluisterd. 'Ik ben wel eens naar een psycholoog geweest, maar die zat gewoon te schrijven.' Riene wilde een luisterend oor, niet meer dan dat.

Volgens Lut Celie willen emotioneel kwetsbare jongeren meestal geen hulp van 'speciale mensen' met allerlei kwalificaties, maar gewoon van mensen met empathie die openstaan voor hun verhalen. Vandaar dat er in De Bleekweide zo veel wordt gehoord, geluisterd en begrepen. Manu, een stoere gast van achttien, was een jaar of vier geleden totaal onhandelbaar. Sinds zijn vader aan kanker was gestorven, was hij drastisch veranderd.

'Ik ben toen een echte eikel geworden' (lacht). Licht ontvlambaar, en vechtgraag. 'Met boksbeugels en al. Ik kon mij nergens meer tonen, omdat ik te veel vijanden had gemaakt.' Met Anna, zijn begeleidster, kan hij eindelijk over zijn leven en gevoelens praten. Hij heeft zijn explosiviteit meer onder controle en doet niet zoveel 'klotedingen' meer. Hij heeft niet zozeer voor zichzelf hulp gezocht, zegt hij, maar voor zijn kleine broer Louis. 'Ik wil weer een voorbeeld voor hem zijn, hem tonen wat respect is. Het doet me pijn dat hij al mijn uitbarstingen heeft moeten meemaken.'

En ook Manu heeft genoeg aan de ambulante zorg die de begeleiders van de vzw aanbieden. 'We zien in de gezondheidszorg een enorme doorstroom naar de psychiatrie', aldus Lut, 'We worden gediagnosticeerd, gemedicamenteerd en geëtiketteerd. Er moet echter dringend weer meer worden ingezet op eerstelijnszorg, zoals wij die hier aanbieden: zonder wachtlijsten en laagdrempelig.'

Draagkracht

An, de moeder van Robin (13), steunt het werk van Lut en haar collega's ten volle: 'Ik ben gescheiden. Robin heeft het best moeilijk, omdat hij geen erkenning krijgt van zijn vader. Het is als ouder vreselijk pijnlijk als je kind zo afziet. Het is zo belangrijk om te weten dat je kind geholpen wordt, dat er simpelweg geluisterd wordt.'

Dat kan Ann, de moeder van Aurélie (14), enkel beamen. Aurélie heeft het altijd moeilijk gehad om met haar ouders te praten. Toen haar beste vriendin stierf, werd dat probleem enkel erger. 'Je eigen kind helpen is het moeilijkst', vindt Ann. 'Ik heb zelf een broer verloren en ben daarna in een depressie verzeild geraakt. Ik wilde niet dat Aurélie ook in dat gat viel, dus hebben we hulp gezocht.'

Aurélie wordt goed geholpen: 'Ik liep naar de buitenwereld toe altijd te lachen, en praatte nooit over de dingen die me bezig hielden. Hier kan ik alles vertellen, zonder dat er iemand boos op me wordt. Ik krijg allerlei tips en voel me hier op mijn gemak. Al zal ik nog wel een tijdje naar de sessies komen, want ik heb het nog steeds nodig.'

Hoe goed de jongeren ook op weg zijn, het pad naar de verlichting van hun gemoed is niet effen en recht. Het is ook geen racetrack, waar ze in recordtijd over heen kunnen zoeven. Emma heeft nog momenten waarop ze zich niet goed voelt, maar ze weet al beter hoe ze er mee om moet gaan: 'Ik ga een wandelingetje maken, of kom met iemand praten. Inge, mijn begeleidster, heeft me een boek laten maken waarin ik van alles kan schrijven. Wat er gebeurd is, hoe ik me voel, wat ik wil bereiken. Ik wil weer gelukkig zijn, want dat is soms nog heel moeilijk.' Maar pillen en een opname, zo beseft ze, heeft ze niet nodig om haar geluk terug te vinden. Dankzij kleine duwtjes in de rug leren de jongeren hoe ze met hun besognes kunnen omgaan, hoe ze 'draagkrachtiger' kunnen worden, zoals Lut het zo treffend omschrijft.
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