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Lezingen over de Community 
zijn er op de donderdagen 10 
maart,  7 april, 12 mei, 9 juni,     
7 juli, 11 augustus, 8 september, 
6 oktober, 10 november en         
8 december 2016 van 10.15 tot 
11.00 uur. 

 

De bijeenkomsten van de 
Community zijn op de 
zaterdagen 12 maart, 9 april, 14 
mei, 11 juni, 9 juli, 13 augustus, 
10 september, 8 oktober, 12 
november en 10 december 2016 
van 14.30 tot 16.30 uur. 
 

 
 

Oproep 
 
Jullie, voormalige cliënten,  
kunnen het behandelteam 
Jellinek Minnesota steunen. Lees 
daarom onderstaande oproep 
die door de redactie van deze 
nieuwsbrief van harte wordt 
ondersteund. Je kunt  “onze” 
kliniek op de zorgkaart zetten!    

  
Voor veel mensen is het lastig 
om een passende behandeling te 
vinden. Het helpt als ze van 
anderen te horen krijgen over 
hun persoonlijke ervaringen. 
Zouden jullie je waardering voor 
de behandeling die je bij Jellinek 
Minnesota hebt gekregen onder 
woorden kunnen brengen op 
deze site: 
www.zorgkaartnederland.nl  
 
Dank alvast namens het team 
Jellinek Minnesota. 
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De verslaving spreekt 
 
Lieve, lieve Adil, 

 
Ik ben niet jouw geweten, ik ben ook niet jouw verstand, 
hart of ziel. Ik ben geen energie en ik heb geen vorm, ik lijk 
niet te bestaan, ik besta simpelweg. Bij de gratie van jouw 
gedachten, emoties en gedrag krijg ik vorm en kom ik tot 
leven. Ik ben ongrijpbaar en mysterieus. Ik heb geen 
bewustzijn, noch een wil of geweten. Ik ben een latent 
risico dat zich verwezenlijkt op het moment dat jij mij 
daarvoor de brandstof verschaft. Mijn bestaan in jou kent 
enkel destructieve gevolgen welke alleen jij tot leven kan 
brengen. 
 
Jouw persoon in al zijn aspecten corrumpeert tot de dood 
erop volgt. Je bent het gevolg van het feit dat je mij ruimte 
gunt om jou te onderwerpen aan mijn bestaan. Zoals ik al 
aangaf heb ik geen wil, jij wel! En daar maak ik juist 
dankbaar gebruik van. Jouw vrije wil schept het landschap 
waar ik in floreer. Jouw wil is een prachtige kracht welke ik 
makkelijk tot waanzin kan verwerken. De waanzin heb ik 
nodig om je te isoleren, opdat ik vervolgens kan teren op je 
zelfmedelijden. 
 
Ik ben wél trots op mezelf, ik heb je tot de krachtigste fase 
van mijn bestaan gebracht. In deze fase ken jij enkel 
waanzin, ik pijnig je, manipuleer je, bedrieg je. Ik breng je 
angst, oncontroleerbare obsessies en wanhoop. Je krachten 
verwelken en je zwakheden floreren. Wat heb ik een 
heerlijk lui leventje, ik hoef niet veel te doen, jij schept de 
perfecte omstandigheden voor mij om te groeien en te 
bloeien. Ik fluister en fluister, jij luistert en luistert en leeft 
in het duister. 

 
Jouw persoon is een paradijsje voor mij om in te bestaan. Je 
accepteert het leven niet zoals het zich aandient, je geeft je 
wil niet over aan je Hogere Macht, je vertrouwt het niet, je 
hebt een starre wantrouwende kijk op mens en 
samenleving. Jouw gebrek aan vertrouwen isoleert je, het 
ondermijnt jouw kracht om verbondenheid aan te gaan. Zo 
heb ik je het liefst, geïsoleerd, vol wrok en zelfmedelijden. 
 
Terwijl ik begonnen ben aan deze brief, ervaar je 
verschrikkelijk sterke trek. Je voelt je verzwakt, depressief 
en boos. Je kunt je niet concentreren en acht weken aan 
informatie is onvindbaar, enkel de trek is aanwezig, met een 
diepgaande frustratie welke alle informatie blokkeert. Je 
staat volkomen machteloos tegenover mij. 
 

Je hebt niet eens door dat je weer terug bent op mijn 
speel- en slagveld. Ik vind het prachtig dat ik jouw 
moeiteloos naar mijn wereld kan dirigeren. Je trekt je 
terug, deelt niet, voelt je eenzaam en neerslachtig, je 
voelt de wrok en het zelfmedelijden, je sluit je op in je 
gedachten, je verdwijnt in de koude mist van het verleden, 
je bent niet in het hier en nu, daar wil ik je dan ook niet 
hebben. Ik heb je het liefst zoals je nu bent, verward, 
boos, angstig, onzeker, moe, lui, besluiteloos, 
‘disconnected’, alleen, geïsoleerd en bovenal inactief. 
 
Dus wat nu? Ik vertel je dat je nu maar gewoon eerlijk 
moet zijn. En jij doet exact wat ik wil, je gaat te rade bij 
mijn vele handlangers. Mijn handlangers zijn meesters in 
het onderhouden van al die ongezonde emoties, 
gedachten en gedrag waar ik zo graag in zit. 
 
Ik heb zoveel handlangers, de stemmingsstoornis, de 
angststoornis, de waanstoornis, de dissociatieve stoornis, 
de aanpassingsstoornis, de persoonlijkheidsstoornis. Met 
andere woorden, alle bullshit die de farmaceutische 
industrie en psychiaters jouw wijs willen maken; het is big 
business. 
  
Zo ondermijn ik een gezonde acceptatie van het leven 
zoals het zich aandient, zo plaats ik je boven of onder de 
ander waardoor je nederigheid vreemd blijft en versterk ik 
jouw wantrouwen, waardoor je te angstig bent om je over 
te geven. Ik zorg er telkens weer voor dat je vanuit 
onzekerheid bevestiging in relaties zoekt. Dat in plaats van 
verbondenheid aangaan vanuit een positief gezond 
zelfbeeld, opdat je volkomen autonoom kunt handelen 
om in gezonde behoeftes te kunnen voorzien.    
 
Maar je bezit wel iets waar ik angstig voor ben, je gelooft 
in een Hogere Macht en de mooie kern van de mens. Je 
bezit ook het vermogen om altruïstisch te handelen. Je 
hebt veerkracht, een redelijke intelligentie en een 
vredelievend, liefdevolle inborst. En bovenal, ondanks de 
tegenslagen van het leven, geschonden vertrouwen en 
veiligheidsgevoel, bezit je de macht om ieder mens te 
benaderen als vriend en fellow .... daar ben ik doodsbang 
voor, want dat zijn voldoende ingrediënten voor het doen 
ontstaan van een bestaan van vrijheid, verbondenheid en 
vreedzaamheid, een leven waar ik machteloos in sta. Maar 
ik besta, ook daar, ‘so be aware’.   
 
‘As I would not be a slave, so I would not be a master’ 
 
Adil 
 
 

http://www.zorgkaartnederland.nl/


  

 

 

 

 
 
1. Wil je je voorstellen met je voornaam en de bevestiging dat je verslaafd bent. 

Ik ben Bram en ik ben verslaafd. 
2. Welke behandeling heb je gedaan en in welke periode? 

De behandeling volgens het Minnesota model (twaalf stappen) in de Jellinek Minnesota kliniek in 
Amstelveen in de periode van 4 november 2014 tot 12 januari 2015. 

 
3. Hoe lang ben je nu clean en kalm? 

Ik ben nu 450 dagen clean, waarvan een groot gedeelte kalm en sowieso kalmer dan alle jaren en 
decennia daarvoor. 

4. Kun je je de dag herinneren dat je binnenkwam bij de Jellinek Minnesota? 
Jazeker, die dag staat nog scherp op mijn netvlies. 

 
5. Wat komt eerst bij je op bij het woord ‘verbondenheid’? 

Dat ik verbondenheid eindelijk gevonden heb door de twaalf stappen. 
6. Wat heeft Jellinek Minnesota jou gegeven? 

Een alternatief voor het leven als een verslaafde. En de kans om me elke dag te ontwikkelen en een 
beter mens te worden. 
 

7. Heb je nog een tip voor de nieuwkomers? 
Geef je over aan het programma. Wees open, eerlijk en bereidwillig. Mij heeft het enorm geholpen 
om echt eerlijk te leren zijn, naar mijzelf én naar anderen. 

8. Wat is je favoriete 12 stappen oneliner? 
‘Stick with the winners’.  

 
9. Hoe of waarin zie jij je Hogere Macht? 

  In verbondenheid. Of liever gezegd, de positieve kracht die ik vind door verbonden te zijn met mijzelf 
  en met anderen. 

10. Wat is de grootste verandering die je tot nu hebt meegemaakt? 
Dat ik tevreden ben met wie en waar ik nu ben. 

 
11. Waar ben je dankbaar voor? 

  Het leven! 
12. Heb je nog een brandend verlangen? 

Anderen inspireren om ook in beweging te komen.  
 

 

 

 

 
 

Hoop 
 

Ik loop langs de straat, ik loop in 
het donker. Ik moet nog zo ver, 
ben nog lang niet thuis. 
Er schijnt haast geen maan, ik zie 
niet één ster. Die mijn weg kan 
verlichten met zijn geflonker. 
 
Ik loop langs een huis, heb zo 
lang gelopen. Zoek een ogenblik 
warmte, een ogenblik rust. 
Een mens die op mij wacht, 
iemand die mij kust. Maar de 
ramen zijn stil en niemand doet 
open. 
 
Maar dan hoor ik een stem, voel 
een hand op mijn schouder. Een 
stem die mij zegt: ‘Wat sta je 
alleen’. 
‘Kun je dan helemaal nergens 
heen?’ ‘Kom in mijn warmte, het 
wordt steeds maar kouder’. 
 
Dan betreed ik een huis, een 
lantaarn verlicht. Ik voel liefde en 
overal verbondenheid. 
Opgenomen in de groep, echt en 
dankbaar. Ik leef het leven dat 
komen zal. 
 
Leo 

 

En daar is ie dan!!! De  nieuwe 

versie van de community  

JellinekMinnesota nieuwsbrief. 

3x nieuwer als voorheen. 

 

1. Een nieuwe redactie, Fris 

uit de kliniek. Service hoort bij 

herstel en dit is onze manier 

om de kliniek te bedanken 

voor de fantastische 

behandeling.  

2. Bij een nieuwe redactie 

hoort ook een fris, nieuw jasje.  

Omdat de Community steeds 

verder groeit, willen wij een lay 

out neerzetten die met de tijd 

mee kan groeien.  

3. Verder hebben wij voor  een 

nieuwe inhoud gekozen. Er 

zijn nieuwe rubrieken bedacht 

die twee maandelijks terug-

keren. Rubrieken die 

aansluiten bij het Community 

gevoel en volledig in het teken 

staan van herstel. 

 

Kortom: 3x nieuwer, 3x meer 

leesplezier, 3x meer herstel. 

Check it out yourself…     

 

In de zomer van 2011 zijn we begonnen met 
denken en praten over het organiseren van een 
reünie voor de Community JellinekMinnesota. De 
Community bestaat immers 1 jaar en dat mag 
gevierd worden. 
 
Hoe gaan we dit doen? We hadden al twee keer 
geprobeerd om een grote activiteit te organiseren 
en dat was niet gelukt. De ene keer waren er te 
weinig mensen die zich wilden inzetten om mee te 
organiseren, de andere keer zijn we te laat gestart 
en konden we de nodige vergunningen 
niet  rondkrijgen. 
 
Dus… hoe zou dit gaan. Op de e-mail met het 
verzoek om mensen te activeren voor de reünie 
kwamen weinig aanmeldingen, maar op een van de 
maandelijkse bijeenkomsten op zaterdagmiddag 
sloeg blijkbaar de vlam over. Er waren een aantal 
mensen, die mee wilden helpen. 
 
We belegden op een vrijdagmiddag een bij-
eenkomst met een man of 6 en bespraken een 
aantal ideeën. We maakten werkgroepjes, die ieder 
hun eigen verantwoordelijkheid moesten nemen. 
Dat betekende, eigen mensen erbij zoeken, ideeën 
uitwerken en een plan van aanpak maken. Een 
week later kwamen we bij elkaar om de locatie te 
bezoeken en daar werden ter plekke zaken verder 
besproken 

 
Ieder werkgroepje kreeg zijn eigen budget (Jellinek 
Minnesota had ons een budget gegeven) en kon de 
nodige boodschappen doen. Het werkte… Het is 
fantastisch om te zien hoe deze mensen hun ver-
antwoordelijkheid namen en ook weer met geld (en 
niet met kleine bedragen) durfden om te gaan. 
 
Op de dag zelf werd er al in alle vroegte gewerkt 
om er van alles aan te doen om de dag te laten 
slagen. Ook het opruimen hoorde erbij en niemand 
heeft zich er met een Jantje- van- Leiden 
afgemaakt. 
 
SUPER, was het om te zien dat de wens, om ons 
nieuwe leven in herstel te vieren en elkaar gewoon 
op een ontspannen manier te ontmoeten, uit kan 

komen. Dit lukt als mensen zich samen willen en 
durven inzetten.  
 
Het was voor ons vooral mooi om te zien hoeveel 
stralende gezichten er binnenkwamen.  Dat heldere 
sprankelende ogen elkaar ont-moeten en er een 
bijzondere middag ontstond waar Verbondenheid in 
Herstel zichtbaar werd. 
 
We willen nogmaals iedereen bedanken, de 
aanwezigen, de medeorganisatoren en de mensen 
van het behandelcentrum JellinekMinnesota. 

                                                     

Familiedag JellinekMinnesota 
 
Voor de tweede keer dit kalenderjaar een 
familiedag van JellinekMinnesota. 
De familie en naasten waren nu eens het middel-
punt en niet de cliënten, want verslaving is niet 
alleen een ziekte voor de verslaafden, maar ook 
een familieziekte. 
Om dit duidelijk te maken gaven counselors en 
medische staf informatie over het 12-stappen 
programma en de fysieke mechanismen en gevol-
gen van verslaving. 
 
In twee rondes werden de familieleden verdeeld 
over drie kleine groepen, waarin zij hun ervaringen 
en gevoelens met elkaar konden delen. In iedere 
groep zaten twee leden van de Community 
JellinekMinnesota om hun eigen ervaringen/ ge-
voelens te delen en antwoord te geven op vragen 
die leefden. 
Al met al een goede en fijne manier om angsten, 
twijfels en hoop met lotgenoten te delen.  
 
Een lid van Nar-anon vertelde over zijn ervaringen 
met deze zelfhulpgroep en tot slot was er nog kort 
gelegenheid om vragen te stellen aan de 
aanwezige leden van het behandelteam. 
 
Wij zijn blij, dat wij als leden van de Community 
ons steentje hebben mogen bijdragen om deze dag  
tot een succes te maken.  
Op naar de volgende familiedag!!! 

CleanTime, februari  
2016    

 

Oproep 
 
Service is goed voor je herstel. Het houdt je verbonden met de Community en daarmee natuurlijk met 
jezelf. Wij zoeken nog literair begaafde mensen, woordkunstenaars of mensen die graag een plaatje 
schieten. Kortom: we zoeken mensen die iets kunnen of iets willen leren. Ben je geïnteresseerd meldt 
je dan aan!!! Heb je ook een gedachte, een gedicht of een reactie? Stuur het naar 
communityjm@gmail.com onder vermelding van “gedachte”, “gedicht” of ”reactie”. 
 
CleanTime informeert lezers en leden van de Community Jellinek Minnesota over nieuws, lezingen en evenementen en 
deelt de ervaring, kracht en hoop  van mensen die een leven in Herstel hebben gevonden. De persoonlijke verhalen en 
ervaringen van herstel opgenomen in deze nieuwsbrief worden gepubliceerd en geuit met de toestemming van deze 
individuen. De meningen geuit door de verslaggevers, correspondenten en sprekers zijn die van de personen zelf en 
reflecteren niet noodzakelijk de officiële meningen, positie of het beleid van Community Jellinek Minnesota. 

 

 

Nieuwe leden van de Community 
 
 

Ben jij nieuw of wil jij lid worden van de Community Jellinek Minnesota? Wij zijn er voor iedereen die een klinische- of dagbehandeling heeft gevolgd bij Jellinek 

Minnesota. Heb jij vragen over aanmelding bij de Community, ons doel of inhoudelijke informatie over het bestuur en de werkgroepen? Geen probleem. Openheid, 

eerlijkheid en anonimiteit staan bij ons voorop. Daarom is er voor jou als nieuw of aankomend lid na iedere bijeenkomst de mogelijkheid om een individueel gesprek te 

hebben met één van de bestuursleden of iemand van de werkgroep. Wij staan je graag te woord. 

 
Aanmelden kan per e-mail. Stuur je naam en gegevens naar communityjm@gmail.com 

 

 
Anonimiteit is onze spirituele grondslag. Alle gegevens zullen vertrouwelijk en anoniem behandeld worden. 

 

 

mailto:communityjm@gmail.com
http://www.samenherstellen.nl/
mailto:communityjm@gmail.com
mailto:communityjm@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Iedereen heeft zo zijn eigen problemen en beperkingen en probeert 
ondanks alles er het beste van te maken. 

Wij hoopten echter onze moeilijkheden beter aan te kunnen met "alcohol, 
drugs of andere verslavingen". 

Hierdoor voelden we ons aanvankelijk prettiger, zelfverzekerder of meer 
ontspannen. We willen goed voor de dag komen, er BIJ horen. 

Nu we al een hele periode gebruiken, ervaren we dat we niet 
meer "zonder" kunnen. We zijn als het ware "allergisch". 

We hebben een onzichtbare en onduidelijke grens overschreden. 

Signalen hiervan zijn: bij herhaling meer gebruiken dan voorgenomen, 
drang hebben om te gebruiken om problemen te verlichten. 

Het oorspronkelijk gevoel van: "hé, zo gaat het beter, zo kan ik het aan" is 
nu een morele, geestelijke, maar ook een lichamelijk dwingende behoefte 
en een voortdurend verlangen geworden. 

Ons lichaam vraagt om steeds meer om hetzelfde effect te bereiken, 
zodat we de hoeveelheid stapsgewijs verhogen zoals het ONS uitkomt. 

Steeds sterker naar meer verlangen en zich eigenlijk niet meer prettig 
voelen zonder, wijst op een geestelijke afhankelijkheid. Dit overmatige 
gebruik en misbruik kunnen we niet blijven ontkennen en verheimelijken. 

Zo geraakten we ongewild in een “vicieuze cirkel” en dit was en is toch 
niet de bedoeling. We willen er wel uitbreken, maar helaas blijft het bij 
pogingen en beloften. Wij ondervinden dat deze manier van leven ons 
figuurlijke huishouden, ons hele hebben en houden, onze levenswijze 
totaal beïnvloedt. 

Een ander ziet dit ook en merkt onze verandering en onze onzekerheid. 
Men kan het wel niet altijd duiden, laat staan begrijpen. We willen leven 
als een "gewoon" iemand en die onmogelijkheid blokkeert ons totaal. 

Onzekerheid, verwardheid en somberheid sluipen ons leven binnen, we 
raken zelfs geïsoleerd. De realiteit kunnen we tijdelijk wegmoffelen maar 
dit blijft niet zo. 

Deze afhankelijkheid en gewenning dragen ertoe bij dat wij er “een 
probleem bij” gecreëerd hebben. 

Daarom zijn we bij elkaar gekomen : we willen weer greep op ons leven 
krijgen. 

We zoeken hulp omdat we aanvoelen dat het zo niet meer verder kan. 

We hoeven geen schuldgevoel te hebben, wel moeten we onze eigen 
verantwoordelijkheid accepteren. 

 

 
Wat willen we: zo doorgaan biedt geen oplossing, maar hoe dan wel? 

Daarom zoeken we hulp bij elkaar.  

Professionele hulp OK, “maar voelen zij echt aan wat wij meemaken?” 

Wij zoeken lotgenoten om te begrijpen en te aanvaarden wat er 
gebeurd is of gebeurt. 

Onze situatie is niet uitzichtloos als we écht willen aanpakken. 

We staan er niet alleen voor, maar het is wel een keuze die wij zelf 
moeten maken. 

Door bij elkaar te zijn hebben we het taboe doorbroken. Het is het 
begin om er zelf met de hulp van elkaar iets aan te doen. 

Ons probleem wordt draaglijker nu we het met elkaar kunnen delen. 

 

 

De 12 stappen volgens Jos 
Een persoonlijke vertaling van het stappenprogramma.  
DE EERSTE STAP 

en een nieuwe vrijheid 

 

Gedicht 

 
I never dreamed the sea so deep 

The earth so dark, so long my sleep  
I have become another child 

I wake to see the world go wild 
 

Allen Ginsberg 
 

 

 
 

Vergeving 

 

We raken allemaal wel eens door iemand gekwetst. Als dit gebeurt dan 
hebben we verschillende keuzes. We kunnen boos worden en blijven. 
We kunnen doen alsof het niet gebeurd is en proberen het te vergeten. 
We kunnen ons als een zielenpiet gedragen en wrok koesteren. Of we 
kunnen vergeven. 

We moeten eerst bedenken hoe iemand ons pijn gedaan heeft. Het 
helpt vaak om met die persoon te praten, om hem of haar  te vertellen 
dat hij of zij ons pijn gedaan heeft. We vertellen die persoon dan wat we 
van hem of haar zouden willen om te helpen onze relatie weer goed te 
maken. En dan laten we het los. 

Dit is wat vergeving is: (1) genoeg van onszelf houden om voor onszelf 
op te komen, (2) genoeg van de ander houden om hem/haar op 
zijn/haar gedrag te wijzen en (3) loslaten. 

Gebed voor de dag: “Hogere Macht, help me degenen die me pijn 
gedaan hebben liefdevol te vergeven”. 

Aktie voor de dag: “Ik maak een lijstje van 5 personen die me pijn 
gedaan hebben. Heb ik ze vergeven? Ik zal er vandaag met mijn sponsor 
over praten”. 

 
Vertaling Ingrid uit Today’s gift 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                        

Storm 
 
In mijn hoofd raast een orkaan 
aan gedachten, beelden, 
woorden. Elk met hun eigen 
gevoel en weerhaken van als ik 
nou of had ik maar … 
 
Ik krijg nergens vat op, een 
grote grijze brij die draait als 
een op hol geslagen, 
krankzinnige machine. Het 
stampt maar door, trekt alles 
naar binnen en spuugt het 
onherkenbaar en verwrongen 
uit. 
 
Ik verlang zo naar een nieuw 
seizoen, als de stormluiken weer 
voor de ramen vandaan kunnen. 
Ik houd me vast aan iets dat er 
eerder wel was. De stilte voor 
de storm is net zo stil als de 
stilte na de storm. 
 
Als de storm gaat liggen en de 
puinhopen zijn uitgebrand kan ik 
weer een nieuw huis bouwen. 
Een huis zonder ramen, zonder 
kamers. Slecht massief beton. 
  
Richard 
 
 

XXX 

 
Geduld 
 
Geduld … een mooi woord 
Maar zes letters … 
‘Geduld is een schone zaak’ 
Kreeg afgelopen jaar betekenis 
voor mij 
 
Ik had nooit geduld 
Niet met mezelf en met anderen 
Alles moest op mijn manier 
Net een speedboot: snel en 
doelgericht 
 
Een quick fix 
Verslaafd, werk, privé 
Emoties weg gerationaliseerd 
Over tot de orde van ‘de speed 
boot dag’ 
 
De speedboot werd een 
roeiboot 
Langzaam maar wel doelgericht 
Kijkend met vertrouwen vooruit 
Compassie met mezelf 
 
Een roeiboot … terugkijkend 
naar wat eens was 
Kijkend naar wat ik niet meer wil 
Kijkend vooruit … mijn stip op 
de horizon 
Vooruit … samen … niet meer 
alleen 
 
Leo 

Het is uit 
 
Onze eerste ontmoeting herinner ik mij als de dag van 
gisteren. Het was liefde op het eerste gezicht. Meteen 
wist ik dat jij de ware was. In het begin dacht ik het nog 
onder controle te hebben en dat ik er een mooie 
weekendrelatie aan over zou houden. 
 
Het ging lang goed, maar langzaam maar zeker gaf je mij 
steeds minder ruimte om mezelf te zijn. Je wou mijn leven 
overnemen en liet mij dingen doen die ik eigenlijk niet 
wilde doen. Ik begreep niet waarom je mij had 
uitgekozen. Waarom had ik zo’n zwak voor je? Zo 
bijzonder ben je nu ook weer niet, maar als je er niet was 
kon ik alleen nog maar aan jou denken. Waar was je? 
Wanneer kon ik jou weer zien? Onze relatie werd steeds 
ongezonder en ik besloot het uit te maken, maar je liet 
me niet met rust. 
 
Toen liet ik je weer binnen en dat had ik nooit moeten 
doen, want je besloot dat we samen zouden gaan wonen. 
Hoewel ik al wist dat het geen goed idee was, stemde ik 
er toch mee in. Het hek was van de dam en we deden 
hele gekke dingen samen. De situatie werd steeds 
gevaarlijker en mijn wereld steeds kleiner. Kappen met 
die onzin dacht ik nog. Even sterk zijn. Weglopen en nooit 
meer omkijken. 
 
Zo gezegd zo gedaan. Ik kon weer opgelucht adem halen. 
Af en toe zag ik nog wel flitsen van je voorbij komen, 
maar ik kon je steeds weerstaan. Ik had het kunnen 
weten, je wachtte gewoon om het hoekje in de schaduw 
tot ik een zwak moment had om me te kunnen troosten. 
Ook als ik blij was stond je voor me klaar om me nog blijer 
te maken en als ik problemen had loste jij ze voor mij op. 
 
Al gauw kon ik niet meer zonder jou en ik gaf me volledig 
aan je over. Alles wat ik had gaf ik aan jou en ineens was 
alles op. Ik had alleen jou nog, niet eens meer mezelf. Ik 
voelde me eenzaam en was de weg kwijt. Ik haatte 
mezelf maar jou nog meer! 
 
Gelukkig kwam ik toen een fella tegen en die wees me de 
weg. Nu weet ik het zeker: ik maak het uit en dit keer 
voorgoed. 
 
Louise 
 

 

 

Waarom gebruikte ik 
eigenlijk? 

Ik gebruikte: omdat ik op zoek was naar geluk, maar 
… ik vond slechts ongeluk. 
Ik gebruikte: omdat ik erbij wilde horen maar …  ik 
werd steeds eenzamer. 
Ik gebruikte: omdat ik vrienden wilde, maar … ik 
kreeg er enkel vijanden bij. 
Ik gebruikte: om mezelf moed te geven maar … ik 
werd steeds angstiger. 
Ik gebruikte: om mezelf te ontspannen maar … ik 
begon steeds meer te trillen. 
Ik gebruikte: om zelfvertrouwen te krijgen maar … ik 
werd steeds onzekerder. 

Ik werkte … maar door mijn gedrag raakte ik mijn 
baan bijna kwijt. 
Ik wilde vergeten … maar ik stapelde alleen maar 
negatieve gedachten op. 
Ik wilde uitrusten … maar ik werd uiteindelijk 
doodmoe van het gebruiken. 
Ik wilde het leven aankunnen … maar ik ging door 
gebruik bijna dood. 
Ik was op zoek naar de hemel … maar ik vond de hel. 

En daarom wil ik niet meer gebruiken! Ik neem 
vandaag de dingen zoals ze zijn. Vandaag, per 24 uur. 
Dit is te overzien en ik doe mijn best om dat te 
bereiken. Ik wil ... een nuchter en clean leven. 

Bron is onbekend 
 
  
 

 
 
 

Gedicht 
 
 

Alleen wie zijn gisteren en vandaag accepteert 
 

kan de volgende dag aan 
 

Alleen wie loslaat, heeft zijn handen vrij 
 

om de toekomst te omarmen 
 

Peter 
 


