UIT HET HART
In dit verslag vertelt Jojanneke over het gezinstraject
wat zij met haar gezin in 2021 heeft afgerond. Ook
vertelt zij over haar persoonlijke traject. Voordat het
gezin van Jojanneke aan het gezinstraject van Back to
Basic was begonnen stond uithuisplaatsing van Giel
voor de deur.

Welkom in ons avontuur met Back to Basic!
Ik ben Jojanneke, en samen met mijn man Björn en onze
twee kinderen; Pleun en Giel hebben wij deelgenomen aan
meerdere gezinstrajecten.
In 2018 zijn we gestart met Back to Basic om een uithuisplaatsing van Giel te kunnen voorkomen.
Vier gezinstrajecten en een eigen traject later, hebben wij in
2021 vol vertrouwen dit avontuur kunnen afsluiten. Met als
resultaat; een echt gezin zijn, zonder uithuisplaatsing! En in
plaats van geleefd worden en overleven; Nu Leven!
Ik weet nog dat wij deze vorm van begeleiding zagen als
"vet buiten onze comfortzone".
Wij zijn dit als gezin aangegaan en hebben het gedaan! "Het
anders durven doen"

"Ik weet nog dat wij deze vorm van begeleiding zagen als
vet buiten onze comfortzone"
Hoe wij Back to Basic zien
Niet praten, maar doen!, vertrouwen, veiligheid en gezien
worden. Het is vooral buiten je comfortzone, dingen doen die
je nog nooit hebt gedaan. Het is geen pleisters plakken,
maar tot de kern komen en de oorzaak aanpakken. Back to
Basic ziet hoe de thuissituatie echt is, doordat je uit de
("veilige") situatie stapt. Je krijgt inzicht in patronen, ook die
niet werken. Je werkt samen met de coaches die naast je
staan, in plaats van boven of tegenover je.

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 mensen willen delen. Om
andere te inspireren, te motiveren of te helpen.

"Je beleeft het in het moment, en komt zelf tot de
conclusie. Doordat je wordt stilgezet, kun je op afstand
kijken wat er gebeurt, en word je bewust van wat je
voelt en ervaart"
Ervarend leren
Ik omschrijf het ervarend leren in een paar woorden; het is
meteen inzetbaar, hands on, vooral doen en confronterend
(het geeft je inzichten in je eigen handelen).
Je wordt letterlijk terug getrokken in de situatie. Door het zelf
te ervaren pik je het beter op dan wanneer het alleen in de
theorie wordt verteld. Je beleeft het in het moment, en komt
zelf tot de conclusie. Doordat je wordt stilgezet, kun je op
afstand kijken wat er gebeurt, en word je bewust van wat je
voelt en ervaart.

Mijn eigen traject
Al snel bleek dat ik eerst iets moest gaan doen met mijn
eigen stuk. Dit was totaal nieuw voor mij, hoezo moest ik
werken aan mijn eigen stuk? Nou, anders bleven we dweilen
met de kraan open.. Ik was namelijk degene die voor veel
onveiligheid zorgde binnen ons gezin. Giel was mijn spiegel,
door zijn voelsprieten zag hij bij mij dat het niet klopte met
wat ik zei / liet zien en met wat mijn lichaam uitstraalde. Ik
hield patronen in stand die niet meer helpend waren. Deze
kwamen vanuit mijn eigen gezin waarin ik ben opgegroeid.
Dit was allemaal erg confronterend om te horen, zeker als
het tot je doordringt dat je alles kunt verliezen als je dit zou
doorzetten. Ik ben het aangegaan; mijn eigen stuk. De
deksel ging beetje bij beetje van de grote beerput af.

"Giel was mijn spiegel, door zijn voelsprieten zag hij bij
mij dat het niet klopte met wat ik zei / liet zien en met
wat mijn lichaam uitstraalde"
Doordat die deksel er langzaam af ging, werd ik overspoeld
met emoties, in het begin wist ik me er echt geen raad mee.
Ik heb zo vaak aangehoord: "ga maar lekker voelen" Dit
vond ik erg frustrerend, maar bleek achteraf zo helpend.
Gelukkig waren de coaches 'altijd' bereikbaar. Ik kon mijn
eigen stuk aangaan door de veiligheid die was gecreëerd

Tot slot
Ik ben Back to Basic ontzettend dankbaar, dat wij dit
avontuur met deze organisatie mochten aangaan. Wat Back
to Basic doet is uniek en kan juist het verschil maken. Er is
nu meer gelijkwaardigheid binnen ons gezin en (eindelijk)
rust en ruimte! Giel zien we nu als een heerlijke puber net
als zijn zus. Ja hij heeft ASS, alleen staat dit niet meer op de
voorgrond.

"Er is nu meer gelijkwaardigheid binnen ons gezin en
(eindelijk) rust en ruimte!"
Wij hebben onze stip op de horizon gevonden.
Het kan echt... Durf te doen!

