UIT HET HART
In dit verslag vertelt Kamilla (19) over het
jongerentraject wat zij in 2019 heeft afgerond. Voordat
zij aan Back to Basic was begonnen zat ze in de knoop
met zichzelf, was ze erg onzeker en had ze veel moeite
met het vinden van de juiste vrienden.
De situatie voordat Kamilla aan Back to Basic begon
Voordat ik aan Back to Basic was begonnen zat ik in de
knoop met mezelf, met name op school. Ik was een erg
onzeker persoon en had veel moeite met het vinden van de
juiste vrienden. Vervelende schooldagen leidde tot huilende
nachten. Mijn ouders zagen dit en grepen in. Ik kwam in
aanraking met een psycholoog die mij vrij snel doorverwees
naar Back to Basic. Op dat moment had ik nog geen idee
wat mij voor een bijzondere ervaring te wachten stond.
De eerste bijeenkomst
De eerste bijeenkomst was behoorlijk spannend voor mij. Ik
wist niet hoe ik aan mijn omgeving kon uitleggen waar ik
mee bezig was. Alleen de mensen die ik écht kon
vertrouwen wisten goed waar ik aan zou beginnen. En toen
was het zover: tas ingepakt, telefoon ingeleverd, knuffel
gegeven aan mijn ouders en vertrekken. Ik wist ook pas die
ochtend, toen we aankwamen in Eindhoven, dat we een
week zouden rondtrekken in Duitsland. Dit was voor mij de
eerste stap om mezelf weer terug te vinden.

"Terwijl ik uren door de bergen liep werd mijn
metaforische rugzak, die in de eerste instantie gevuld
was met onzekerheid en angsten, steeds leger en
opnieuw gevuld met zelfvertrouwen en kracht"
Eenmaal aangekomen waren we begonnen aan een
wandeling door de bergen die dagenlang duurde. Dagenlang
lopen door de sneeuw met een zware backpack op mijn rug.
Terwijl ik uren door de bergen liep werd mijn metaforische
rugzak, die in de eerste instantie gevuld was met
onzekerheid en angsten, steeds leger en opnieuw gevuld
met zelfvertrouwen en kracht.

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.
Wanneer we elke avond in het donker aankwamen bij de
plek waar we gingen overnachten, stookten we een
kampvuur onder een prachtige sterrenhemel. We zaten er
samen omheen. We waren allemaal doodmoe, maar we
hebben het samen meegemaakt. En daar mochten we trots
op zijn. Allemaal.

"Dit was voor mij de eerste stap om mezelf weer terug te
vinden"
Back to Basic in de thuissituatie
Er waren ook dagen bij Back to Basic waar mijn ouders,
broer en zus bij betrokken waren. Want ook thuis heerste
vaak een hoop spanning. Door middel van complexe en
uitdagende spellen die we bij Back to Basic speelden,
konden we tot de kern komen hoe deze ruzies en escalaties
ontstonden. Op die manier konden we samen kijken hoe we
uit dit negatieve patroon konden stappen. Hierbij waren
communicatie, grenzen aangeven en het uiten van je
gevoelens belangrijke elementen. Zo heb ik een keer een
brief geschreven naar mijn ouders waarin ik mijn gevoelens
en emoties opschreef. Het was voor mij een eyeopener dat
het ook op deze manier kon.

Hoe is het nu met je, nadat het traject is afgerond?
Als ik nog eens de kans zou hebben om mee te doen aan
een traject bij Back to Basic, zou ik geen seconde twijfelen.
Ja! Natuurlijk. Dit zijn ervaringen die ik met alle trots kan
navertellen.

"Look at me now! Zonder back to basic zou dat nooit
gelukt zijn"
Het is inmiddels al ongeveer twee jaar terug dat ik bij Back
to Basic een traject heb gevolgd. In die tijd ben ik tegen
obstakels aangelopen. Als ik weer wat grip verlies, dan denk
ik terug aan wat ik heb geleerd bij Back to Basic. Dan kan ik
weer verder en sta ik sterker dan voorheen. Dat maakt me
tot wie ik ben. Ik heb nu veel meer zelfvertrouwen. Zo heb ik
heb het zelfs voor elkaar gekregen om op eigen initiatief een
theaterstukje neer te zetten met mijn eigen verhaal. Het
waren niet alleen vreemden die keken in de zaal, ook een
hoop schoolgenoten. Look at me now! Zonder Back to Basic
zou dat nooit gelukt zijn.

Het is vallen en opstaan, traan weg en doorgaan.

