
Uit het hart
 

Jongerentraject

“Hier gaan we dan.” Dat was mijn eerste gedachte toen mijn ouders mij voor de eerste keer weg brachten 
naar Eindhoven. Op pad met een groep jongeren die ik nog nooit had gezien en hetzelfde geldt voor de 
begeleiding. Ik kon nou niet echt zeggen dat ik er zin in had maar goed er stond tegenover dat ik thuis 
mocht blijven wonen. Ik keek toe hoe iedereen afscheid nam van zijn of haar ouders en deed het zelfde. 
Daarna de laatste peuk roken en de bus in, een week weg uit m’n vertrouwde omgeving, geen telefoon, 
geen radio, geen contacten buiten de groep. Eigenlijk zag ik het ergens ook wel als vakantie, want ik had 
geen problemen ( dat dacht ik tenminste ).  

Op mijn eerste “vakantie” week heb ik enorm leuke dingen gedaan, en vrienden gemaakt. Maar het 
belangrijkste is dat ik echt tot rust was gekomen. Ondanks dat er soms activiteiten bij zaten waarbij ik 
mezelf echt over een grens moest zetten, ( bijvoorbeeld berg klimmen ) had ik echt even mijn rust 
gevonden. Jammer genoeg zette dit terug in mijn oude omgeving niet erg lang door. Toen ik terug kwam 
in Nederland en mijn ouders weer zag was vrijwel een van de eerste dingen die ik vroeg of ze mijn telefoon 
hadden meegenomen. Mijn telefoon, mijn eigen wereld, en mijn eigen vrienden. Ik trok me weer terug in 
de wereld die ik kende vol hectiek en stress. Maar zoals ze zeggen, grote dingen gebeuren in kleine stapjes. 
Dit was ook wel te merken. Hoe meer gesprekken ik had, en hoe vaker ik mee ging, hoe minder ik me terug 
trok in mijn wereld en hoe meer ik me in mn echte omgeving ging mengen. Na 2 á 3 bijeenkomsten was ik 
zelfs zover dat ik mijn telefoon pas weer thuis aanzette, nadat ik mijn ouders had bijgepraat.  

Bij de 3e bijeenkomst kwam ik tot inzicht dat niet de hele wereld problemen had met mijn gedrag, maar dat 
mijn gedrag problemen veroorzaakte. Ik denk dat dit komt doordat ik steeds meer en langer de rust die ik 
op de bijeenkomsten had vast kon houden en kon doortrekken naar thuis. Het waren toen inmiddels ook 
bijeenkomsten geworden en geen vakanties meer. Toch werd het toen steeds moeilijker om te gaan. 
Ondanks dat ik nu duidelijke doelen kreeg, en goeie vriendschappen had opgebouwd ging het thuis ook 
steeds beter. Dus ik zag het nut om te gaan steeds minder in. Toch bleef ik gaan, en probeerde ik uit elke 
bijeenkomst iets mee te nemen en iets te leren. Toen de gezinsbijeenkomst kwam was ik zenuwachtiger dan 
ooit te voren. Ik wilde super graag laten zien wat ik geleerd had en wat we deden op zo’n bijeenkomst, 
maar ik wist ook heel goed dat het op deze bijeenkomst enorm uit de hand kon lopen. Ik zal nooit vergeten 
hoe trots ik was op mijn gezin dat ze alles deden, en dat we samenwerkten. We praatte met elkaar, en 
stonden open voor elkaars mening. Dit weekend heeft ons voor toen zeker een stuk hechter gemaakt.  
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Uit het hart is een serie verslagen waarin oud deelnemers van Back to Basic hun ervaring delen.  
Soms is het gewoon fijn om een ervaring van iemand anders te lezen. Het zijn open en eerlijke 
verhalen die jongeren willen delen om andere jongeren te inspireren, motiveren of helpen. 

In dit verslag verteld Melanie over hoe ze op keek tegen de eerste bijeenkomst van Back to Basic en 
hoe waardevol echte vriendschappen zijn. Lees hier het hele verhaal.
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De bijeenkomst daarna ging ik dan ook weer met veel plezier naar Eindhoven. Mijn groepsgenoten waren 
inmiddels vrienden geworden en ik was benieuwd hoe het met hen ging. Tot dat ik daar aankwam en 
hoorde dat de jongen waar ik het beste mee om ging wegens privé omstandigheden niet mee kon. Ik 
stortte in, ik wilde niet meer mee, en ik had er geen zin meer in. Vooral bij hem kon ik heel veel steun en 
heel veel vertrouwen halen tijdens bijeenkomsten en ineens viel hij weg. Dit was een van de zwaarste 
bijeenkomsten. Ik kreeg heimwee ( iets wat ik van te voren nooit kende ), en zag vooral heel veel 
negativiteit. Toch baalde ik hier ontzettend van op de terug weg. Ik had in mijn ogen een mooie kans 
negatief gemaakt met mijn eigen gedachten. Totdat ik er verder over na ging denken, ik was een zwakte 
punt van mezelf tegen gekomen. Veranderingen hebben een negatieve invloed op mij, terwijl het ook 
zoiets moois kan betekenen. Dit is iets wat ik tot op de dag van vandaag nog steeds vaak tegen mezelf zeg. 
Ondanks dat er iets veranderd, er kan zoveel meer moois uitkomen door de veranderingen.  

De laatste bijeenkomst was voor mij vooral in het teken van afscheid nemen van de groep, en het 
vertrouwen in mezelf kweken. Want ondanks dat ik het zelf niet doorhad, en begon met het idee dat ik 
geen problemen had, had ik enorme stappen gemaakt tijdens het traject.  

Het is nu 5 jaar geleden dat ik ben meegegaan met back to basic. En ik kan niks anders zeggen als dat het 
me zoveel moois heeft gebracht. Buiten enorm leuke en mooie ervaringen, heb ik er ook onwijs veel van 
opgestoken. Ik heb geleerd kleine dingen te waarderen, en mezelf open te stellen. Maar ook zeker grenzen 
te verleggen. Ik denk dat het voor iedereen anders ligt wat je uit de bijeenkomsten haalt, maar dat voor 
iedereen een grote meerwaarde zou hebben om mee te gaan met back to basic. En ik denk dat als je dit 
gedaan hebt, je toch sneller een uitdaging aan zal pakken als dat je hiervoor zou doen. Back to basic heeft 
mij mede gevormd tot de persoon hoe ik nu ben. En ik zou ze er niet dankbaarder voor kunnen zijn!
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