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CleanTime berichten 

 

Lezingen over de Community 
zijn op de donderdagen 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. 

 
 

xxx 
 
 

Bijeenkomsten van de 
Community zijn op de 

zaterdagen 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. 

 
 

 
 
 
 

‘Just a thought’ 
 
To be your self  
Is to love your self 
 
To have respect  
Be honest and open 
 
Be careful 
What you have 
 
Love the moments in live 
And anjoy every time of the day 
 
 
Bron: Onbekend 

CleanTime 
JOURNAL OF  

COMMUNITY 

JELLINEK 

MINNESOTA  

Verandering 
 
In het begin was ik ook ‘een andere’. Ik was anders dan de 
anderen. Ja, voor hen werkte dat allemaal wel, het 
programma, de stappen ... ‘God beter ‘t’!! 
 
Het ‘gelukkig’ clean zijn. Zielig vond ik het soms. ‘Met mij 
gaat het goed’. ‘Ik heb geen last gehad’. Ik geloofde hen 
absoluut niet. Ik was er van overtuigd dat ze zichzelf iets 
wijsmaakten. Dat ze een soort Goed Nieuws Show 
opvoerden. ‘Hoe kan het nu goed gaan zonder gebruik’, 
dacht ik.  
 
En telkens zat ik daar weer op de meeting chagrijnig, 
verdrietig en vol schaamte te vertellen dat ik weer had 
gebruikt. Die anderen, dat konden geen echte verslaafden 
zijn. Niet zoals ik, want ik zat pas met een echt probleem. 
Daar konden die onnozele tekstjes niet zomaar iets aan 
veranderen.  
 
De wijze waarop ik gebruikte, dat was pas stoer! Het ergste 
vond ik de term ‘gelukkig clean zijn’. Hoe kon je nu gelukkig 
zijn als je niet gebruikte? Dat was toch het enige wat mij 
nog restte? Zonder gebruik  was er niets meer. Die lui 
maakten zichzelf maar wat wijs. Daarvan was ik overtuigd.  
Ik was op een punt dat zonder gebruik er echt niets meer 
was. Ik bekeek die analyse alleen vanuit een verkeerde 
invalshoek. 

 
Wat heeft ertoe geleid dat ik mij langzaamaan toch als één 
van ‘hen’ ben gaan zien? En dat die ‘hen’ uiteindelijk ‘ons’ 
en ‘wij’ is geworden? Ik pieker me daar suf over maar kan 
daar eigenlijk geen duidelijk antwoord op geven. Ik zie niet 
een éénduidig iets wat mij over te streep heeft getrokken.  
 
Ik denk dat ik heel langzaam aan in het heilzame bad ben 
ondergedompeld. Heel traag en stukje bij beetje kregen die 
woorden uit het programma ook een betekenis. Iets 
concreets, ja iets simpels zelfs waar ik iets mee kon doen. 
Het belangrijkste was gewoon geloven wat men je zei. 
Gewoon luisteren, geloven en doen wat men je zegt, 
zonder veel nadenken.  
 
Ik wou dat ik het beter kon vatten, het beter kon 
omschrijven en verwoorden wat er met me is gebeurd. Dan 
kon ik het ook beter doorgeven denk ik soms. Ik zie het 
vaak zelf niet, maar ik BEN veranderd. Ik merk het aan de 
manier waarop mensen met mij omgaan, de manier 
waarop ze mij benaderen, rekening houden met wat ik zeg.  

 
 
 
Ik ben een beter mens geworden. Ik spreek geen ijdele, 
grote woorden meer. Als ik het ook niet weet, dan zeg ik 
dat. Voorheen wist ik alles beter en niemand die 
desondanks naar me luisterde.  
 
Het sleutelwoord, denk ik, om te stoppen met gebruiken, 
is geloof. Misschien is dat de reden waarom ik niet uit 
mezelf heb kunnen stoppen. Geloof is niet iets dat vanuit 
jezelf komt. Geloof verwerf je in de omgang met anderen. 
In de waardering voor de mensen die je het voorbeeld 
geven. Het was gek genoeg niet ikzelf die geloofde in mij, 
maar het waren de anderen die keer op keer, 
onvermoeibaar hun geloof in mij herhaalden. 
 
Het tweede sleutelwoord is nederigheid. Ook niet iets wat 
je van de ene dag op de andere verwerft. Het is alleen 
maar door nederigheid dat je kunt geloven dat je geen 
‘andere’ bent, dat je bij ‘hen’ hoort. Niet meer en niet 
minder.  
 
Willem 
 
 

Vandaag … 
 

Vandaag … word ik wakker zonder kater 
Vandaag … voel ik me bijzonder goed 
Vandaag … hoef ik niet te liegen 
Vandaag … heb ik niet de drang naar meer 
Vandaag … lig ik niet in het ziekenhuis 
Vandaag … zit ik niet op het politiebureau  
Vandaag … kan ik opstaan met een lach  
Vandaag … kan ik genieten  
Vandaag … kan ik mensen helpen  
Vandaag … kan ik m'n drankje laten staan  
Vandaag … kan ik de rest ook laten 
Vandaag … heb ik van mijn gezin genoten  
Vandaag … heb ik kunnen genieten  
Vandaag … heb ik de 12 stappen  
Vandaag … ben ik blij om mijn ‘Higher Power’  
Vandaag … ben ik blij dat ik leef  
Vandaag … kan ik voelen  
Vandaag … ben ik geen ‘wanabee a papa’  
Vandaag … ben ik blij dat ik in herstel zit 
 
 
Peter 



 

Redactie: Bert, Leo   

Telefoon: 06-50400533 

Email: communityjm@gmail.com  

 

Bezoek ook onze website: 

www.samenherstellen.nl  

 

 

 

 

Twaalf vragen aan … Remi 

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

Mijn naam is Remi en ik ben verslaafd. 
2.   Welke behandeling heb je gedaan en in welke periode? 

Van 28 januari 2014 t/m 25 maart 2014 zat ik in de Jellinek Minnesota kliniek op het Surinameplein 
in Amsterdam 

  
3.   Hoe lang ben je nu clean en kalm? 

Ruim 2 jaar en 2 maanden 
4.   Kun je je de dag herinneren dat je binnenkwam bij de Jellinek Minnesota? 

Het was op een dinsdag en ik had er bewust voor gekozen om in mijn eentje met het openbaar 
vervoer van Leeuwarden naar Amsterdam te reizen. Ik wist dat ik die dag met een reis zou beginnen 
die meer inhield dan alleen van punt A naar punt B gaan. Ik was zeer gemotiveerd om aan mijzelf te 
gaan werken. 

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

Alles. Om clean te blijven moet ik verbonden zijn met mijn Hogere Macht, mijn sponsor, de 
fellowship, mijn naasten en mijn emoties. Als ik dat niet ben beland ik op een afgezonderd eiland in 
mijn hoofd ofwel de gevaarlijkste plek op de wereld. 

6.   Wat heeft Jellinek Minnesota jou gegeven? 
Mijn leven was absoluut stuurloos. Jellinek Minnesota heeft me geholpen de juiste richting te vinden. 
Deze bleek 180 graden de andere kant op te zijn.  

  
7.   Heb je nog een tip voor de nieuwkomers? 

Geef jezelf een kans, je bent het waard!!! 
8.   Wat is je favoriete 12 stappen oneliner? 

“Keep it simple”. 
 
9.   Hoe of waarin zie jij je Hogere Macht? 

Ik geloof in een plan voor mij. Ik weet niet wie het aanstuurt en hoe het allemaal werkt, ik weet 
alleen dat het werkt. Regelmatig zeg ik tegen mijzelf; “Alles verloopt volgens plan, het is alleen niet 
volgens mijn plan”. 

10. Wat is de grootste verandering die je tot nu hebt meegemaakt? 
Mensen van wie ik ontzettend veel hou zijn weer blij met mij. 

 
11. Waar ben je dankbaar voor? 

Mijn sponsor, het 12 stappenprogramma, de fellowship.  
12. Heb je nog een brandend verlangen? 

Dank jullie wel dat ik antwoord mocht geven op deze vragen. 
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Boos 
 
Soms willen we alleen maar 
gillen. Misschien verknalde een 
familielid of vriend het en willen 
we ze op hun donder geven. 
Begin te tellen. Misschien 
werden we berispt op ons werk 
en willen we ze het betaald 
zetten. Begin te tellen.  

 

We kunnen dronken of high 
worden op boosheid. We kunnen 
onszelf zelfs machtig voelen als 
we iemand op zijn plaats zetten. 
Maar net als het effect van het 
gebruiken van een middel, duurt 
boosheid maar even en kan het 
anderen beschadigen.  

 

We moeten onze boosheid onder 
controle houden. Daarom tellen 
we. Koel af. Denk na over wat je 
moet of wilt zeggen. Gebruik 
woorden waar je later geen spijt 
van zult hebben. Leren hoe 
anderen te respecteren als we 
boos zijn is een teken van 
herstel. 

Today’s gift 

 
 

 

Vernieuwde 
Nieuwsbrief  
 

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…     

 

CJM reünie in de Keizersgrachtkerk 
. 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!!! 
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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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

WIJ ONDERVINDEN DAT DE ‘KRACHT’ VAN DE GROEP 
ONS LEVEN GUNSTIG BEÏNVLOEDT 
 
De steun die we hier ervaren, geeft ons een kracht die we alleen niet 
zouden vinden. Het geeft ons een blijvende motivatie en is essentieel om 
te blijven geloven in onszelf. Op zijn minst kunnen we stellen, dat we niet 
verstandig bezig waren … Onze wilskracht brengt maar iets op, als we ons 
verkeerde gedrag én denkpatronen begrijpen en inzien.  
 
Zo lang wij proberen onszelf goed te praten, ons gedrag verdoezelen, zijn 
we nog niet afgestapt van ons "ziekelijk" gedrag.  
 
Het woord "ziekelijk" is misschien wat overdreven of ongelukkig 
uitgedrukt. Maar hoe is de omschrijving dan? Het is niet goed te praten én 
dat voelen we. 
 
Onze verklaringen om ons gedrag logisch en aanvaardbaar te maken of de 
oorzaken ergens anders te leggen, beletten ons om te veranderen. 
  
Zolang we dit niet toe staan en dit inzien, zijn we een voorbeeld van hoe 
het niet moet. Dit toegeven is niet makkelijk, maar eerlijk zijn tegenover 
onszelf is de sleutel. Enerzijds kun je zeggen: het is een slechte gewoonte 
die je moet doorbreken. Maar anderzijds vergt dit enorm veel moed, durf 
en kracht. Daarom ook is het zo moeilijk. Als het zo gemakkelijk was, had 
deze groep of vriendenkring geen reden van bestaan. Niemand is perfect 
en dat wordt ook niet van je gevraagd. We blijven mensen.  
 
We hebben geen moeite om te erkennen dat we een probleem hebben. 
Zelf kunnen we enorm veel doen, en hoe, daarvoor hebben we elkaar. We 
kunnen ongetwijfeld allen iets van elkaar opsteken. We hebben geen 
moeite om te erkennen dat we een probleem hebben. Door onze trots 
echter is het moeilijk om toe te geven dat we aan onszelf moeten werken.  
Dit vraagt immers een nieuwe levenswijze en een visie die haaks staat 
tegenover onze vroegere gewoontes. 
 
En dat is juist de kern waarom alles draait: inzicht in onze problematiek. 
Zelfkennis kan haar vruchten afwerpen indien we elkaar proberen te 
begrijpen. Een belangrijke reden om te veranderen van levenswijze is dat 
we de oorzaak van onze problemen niet oplossen door ze te verstoppen.   
 
Door het langdurig misbruik raakten onze gevoelens verdoofd. Vaak merkt 
onze omgeving dit eerder dan wij zelf. We zitten als het ware achter een 
glazen wand. De kans om problemen echt te verwerken gaan we uit de 
weg. We waarderen de dagelijkse dingen niet meer.  
 
 
 

 
Door ons af te sluiten voor de wereld sluiten we ons ook af voor 
onszelf. Ons zelfvertrouwen raakt zoek en dat is pas een vicieuze 
cirkel. Onze ervaringen uitwisselen is een niet te verwaarlozen aspect 
om dit duidelijk te maken. Luisterbereidheid, de herkenning van onze 
problemen in elkaar, geeft steun. We zijn dus niet alleen met onze 
moeilijkheden en dit hadden we misschien niet verwacht.  
 
Dit "veranderen" wordt door iedereen anders ervaren. De één heeft er 
meer moeite mee dan de ander. Steun kunnen we echter altijd 
gebruiken.  
  
Het is prettig als je met iemand in je omgeving kunt praten over je 
problemen. Soms is dit niet altijd mogelijk en kan het juist fijner zijn 
met een derde. 
 
En die "ander" vindt je hier, met dat verschil dat wij het ook meemaken 
en begrijpen en DAT is een wezenlijk verschil !  
 
Het feit dat we eindelijk eens onszelf kunnen zijn, het mogen zeggen 
zoals we het aanvoelen en niet meer moeten-doen-alsof, lucht enorm 
op. We zagen er aanvankelijk tegenop om naar de groep te komen.  
Als we de meeting verlaten is het alsof de "last" minder zwaar is, en 
DAT is onze kracht. Hier krijgen we het respect en de waardering 
waarnaar we misschien reeds lang op zoek waren. 
 

 

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

en een nieuwe vrijheid 

 
 

Zo maar een dag 

 

De wekker om 6 uur 
Clean en kalm, word ik wakker 

 
Naast me blonde plukken boven de deken 

Clean en kalm, een golf van dankbaarheid zwelt aan 
 

Een diepe zucht, tevreden 
Clean en kalm, ik mijmer in gedachten 

 
Een drukke dag ligt in het verschiet 
Clean en kalm, blijf in het hier en nu 

 
Een glimlach in de bus 
Clean en kalm, op weg 

 
God, wat een verschil met wat ooit was 

Clean en kalm, Just for Today 
 

Het is avond, donker, een terras, lekker warm 
Clean en kalm, mensen kijken 

 
Straks de meeting, mijn nieuwe familie 

Clean en kalm verbonden, dank je wel God 
 

                           Leo 

x-apple-data-detectors://embedded-result/27


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
Morgen 

 
Als je spijt hebt van gisteren en 
bang bent voor morgen,  
probeer dan vandaag gelukkig te 
zijn. 
 
Het heeft weinig zin in het 
verleden te staren, te piekeren 
over wat er mis is gegaan. Je 
kunt blijven treuren en door 
blijven zeuren. Je maakt het 
verleden toch niet ongedaan. 
 
Oh, had je destijds toch maar 
kunnen vermoeden één deel 
slechts van al wat je nu zeker 
weet. Wat zouden veel dingen 
dan anders gegaan zijn, maar 
gedaan is gedaan, je deed wat je 
deed. 
 
Je kunt toch vandaag niets 
veranderen aan vroeger. Je kunt 
wel iets leren van vroeger voor 
thans, al wat je verkeerd hebt 
gedaan in het verleden. Dat kun 
je verbeteren. Vandaag is je 
kans. 

 
Oh, wees niet zo dom en 
verschuif niet naar morgen. Je 
weet niet eens of je morgen wel 
haalt. Je hebt al zo dikwijls je 
plannen verschoven. Je hebt al 
zo roekeloos veel dagen gefaald. 
 
Je leert uit het verleden, maar 
staat in het heden. Vandaag doe 
ik het beter, maar dan blijft nóg 
de vraag … ? Wat doe ik met 
morgen, dáár over geen zorgen, 
want morgen is ‘morgen’ 
gewoon weer ‘vandaag’. 
 
 
Jan 
 
 
 

 

De bij-rijder 
 
Het stuur had ik uit handen gegeven aan een héél goede 
vriend. Ik werd de bijrijder. Waar ik terecht kwam wist ik 
niet, in ieder geval niet waar ik naar toe wilde. Hij 
bepaalde de koers, ik had niets meer in te brengen.  
 
Veel obstakels en ongelukken lagen op de route. 
Uitstappen kon ik niet , hij had de deur vergrendeld. Ik zat 
gevangen en moest meerijden, of ik wilde of niet. Dag in 
dag uit, jaar in jaar uit.  
 
Toch kwam er een halte in zicht, even pauzeren dacht ik. 
Nee, ik ben hard weggelopen en heb hulp gevraagd. 
Alleen kon ik het niet, ik wist de weg terug niet. Heb de 
weg gevonden en ben heel voorzichtig weer achter het 
stuur gekropen. Alsof ik weer mijn eerste rijles kreeg.  
 
Met zweet in mijn handen en trillerig bewoog ik me weer 
zelfstandig op de openbare weg. Obstakels omzeilend op 
rustige weggetjes zodat niemand kon merken hoe 
moeilijk het eigenlijk voor me was.  
 
En nu? Ik tuf ik al over de snelweg met al aardig wat 
zelfvertrouwen, nog wel erg waakzaam wetende dat 
gevaar overal op de loer ligt. Ik kan zelfs al lifters 
meenemen waarvan ik weer een heleboel leer. Zij kennen 
weer andere wegen die naar Rome leiden welke even 
mooi of nog mooier zijn. Samen voelen we ons dan ook 
nog eens veel sterker. Ik hoef niet meer alleen te reizen 
als ik dat niet wil. Ik geniet weer met volle teugen.  

 
Als bijrijder zat ik er half slapend bij en ontging me al het 
moois wat er te beleven viel. Nu is mijn zicht helder, de 
ramen zijn schoon. Wordt het wazig, kan ik de sproeier 
gebruiken, ik wil zicht houden. Wat een heerlijk 
vooruitzicht, ik kan nu alle kanten op en vooral de goede. 
 
Ryanne 
 

Zomaar … 

 
Life comes at you in waves 

Some will be small and some will be big... 
Learn to surf 

 

 
 

 

Hulp, een bijproduct 
van hoop 
 

Vanaf onze eerste kennismaking met andere mannen 
en vrouwen die de ziekte verslaving uit de eerste 
hand kennen, voelen we de energie van hoop in hun 
woorden en hun gezichten. Sommigen van ons 
hebben al jaren weinig of geen hoop gekend.  
 
Geen wonder dat we in eerste instantie betwijfelen of 
ons leven kan veranderen. We weten zeker dat onze 
worstelingen anders zijn dan de worstelingen die 
andere mensen naar dit Twaalf Stappen Programma 
brachten. Maar we luisteren toch naar hun verhalen.  
 
Langzamerhand leren we dat onze paden 
vergelijkbaar zijn. Uiteindelijk blijkt dat onze 
problemen niet uniek zijn. We leren te begrijpen dat 
hoop hebben een beslissing is. Andere mannen en 
vrouwen hebben deze beslissing genomen. Dat 
kunnen wij ook.  
 
Na verloop van tijd zullen wij ook begrijpen dat hoop 
het mogelijk voor ons maakt om positievere 
oplossingen van onze problemen te verwachten. Het 
klopt zo vaak dat wat wij verwachten precies is wat 
wij krijgen. Naar de zonnige kant van het leven kijken 
kan onze worstelingen niet erger maken! 
 
Hoop hebben zal vandaag de deur naar mijn Hogere 
Macht openen. Hulp is het bijproduct van hoop. 
 

Today’s gift 

 

 

 
Angst 

 
Het is weer zondag. De zon schijnt, de bomen houden 
hun bladen hoog in de blauwe lucht en ik ben bang. 
Bang voor het slapende monster. Is het de angst dat 
hij wakker wordt als ik toegeef dat ik gelukkig ben? 
Of ben ik bang dat ik het ben die slaapt en dat dit 
allemaal een droom is? De strijd tussen goed en 
kwaad is nooit gestreden. Ik heb me over gegeven 
maar trekt hij zich daar iets van aan als hij honger 
krijgt? 
 
 
Richard 
 

 
 

 
 


