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De scholen, politie, wijkteams, jeugdbescherming  en therapeuten iedereen die in mijn leven 

betrokken is geweest heeft niet snel genoeg gehandeld. Uiteindelijk ben ik hier de dupe van geworden 

en ik dacht dat ik een fijne plek had gevonden bij het time out huis, maar omdat de hulp van buitenaf 

maar niet kwam en ik niet kon werken aan mezelf, is het zover gekomen dat ik het time out huis 

moest verlaten. En ben ik in een gesloten instelling geplaatst. En gelukkig ben ik nu weer terug, ik kan 

me weer richten op mijn toekomst. Ik wil met dit liedje en mijn rap niet alleen mijn stem laten horen 

maar die van alle jongeren. 

 

Niemand die lijkt te begrijpen wat dit met me doet,  

Dus laat me jullie erop wijzen en showen hoe het moet, 

Het is een gevecht, let op wat er gezegd wordt, niet alles is echt, 

We werden al vroeg volwassen,  

Niemand die lijkt te begrijpen, dus luister even goed 

 

Niemand die lijkt te begrijpen, nee niemand die het snapt, 

Ze blijven maar wijzen, totdat er iets in je knapt,  

en niemand die luistert naar jou, niemand die luistert naar mij,  

we willen eigenlijk hetzelfde, maar wie helpt ons daarbij?  

Vertellen al die Leugens, maken beloftes, denken dat ik dom ben 

Ik weet toch wel wat realistisch is.  

En wat ik ook probeer, het me  doet zo’n zeer, want het wachten  

Duurt veel te lang en nee ik kan niet meer FAKEN 

 

Niemand die lijkt te begrijpen hoe dit voor ons voelt,  

Dat wachten op hulp: we bezwijken, doe jullie werk eens goed, 

Zeggen me dit, zeggen me dat, ik werd het toen zat,  

ik was er helemaal klaar mee 

Niemand die lijkt te begrijpen, te weten hoe het voelt, 



Niemand die kan het begrijpen, dus zeg dan ook niet,  

dat je me alleen wil bereiken, kom nou alsjeblieft,  

Je hebt niet mijn leven geleefd, je weet niet wat ik weet, 

Stop met zeggen het te snappen want nee je snapt geen reet, 

Doe eens je werk, dat maakt me sterk, en regel die hulp en zorg 

dat het niet te lang duurt, dat is mijn zorg  

want het is toch erg, de berg, met gedachtes en problemen  

word hoger hoe langer het duurt, ja zeker 

 

Niemand die doet genoeg moeite, om op te lossen wat er is, 

Soms denk ik dat ze alleen maar kijken, naar wat het snelste succes is, 

Oh ja ook naar geld, want zonder het geld, dan is er geen held,  

Niemand die naar je omkijkt, vergeet toch eens die centen,  

Wij zijn van vlees en bloed,  

 

Jullie zijn zo veel bezig met regels, zoveel bezig met geld,  

Werken volgens een boekje, en alles dat wordt vermeld,  

Maar werk met je hart, behandel ons niet apart,  

als het je eigen kind zou zijn, dan had je anders gedacht, 

En schuif niet alles door naar een ander, want op die manier is  

er niemand die wat verandert 

Neem het heft in eigen handen, anders belanden wij steeds 

Dieper in de shit door al dat wachten 

 

Mensen we hebben jullie nodig, zie dat alsjeblieft in, 

Probeer niet om het te verkopen, doe het voor ieder kind, 

We hebben ons recht, wees gewoon direct, geef ons het respect, 



Om te zeggen waar het op staat 

Hou ons niet aan het lijntje,  

Gebruik geen onwetendheid, dat is onterecht 

 

Kom toch eens voor ons op, want zonder jullie staan we alleen, 

Er zijn niet genoeg mensen die de ernst inzien van het probleem, 

Dus jij die luistert, probeer te denken aan wat ik zeg  

en niet mee te lopen met ze.. mee te lopen met zeee 

dus jij die luistert, probeer te denken aan wat ik zeg 

en niet mee te lopen met ze.. mee te lopen met zeee 

----------------------------------------------- 

Laat me je vertellen over mijn leven,  

De dingen die ik gaf en de dingen die ik heb gekregen, 

Het leven is een doolhof, ik belandde in Nijmegen, 

Bij het Time Out Huis ben ik gebleven,  

Voorheen was ik alleen aan het overleven, 

Dacht niet aan diegene die waren achtergebleven, 

Voelde me alleen en kon me niet blootstellen, 

Tot dat Sema me kwam vertellen: 

ook al is het zwaar, je komt er altijd uit, 

en het is niet raar, dat je nog niet huilt, 

Ze liet me zien, wat een normaal leven is, 

Dat wat ik misschien toch wel had gemist, 

Maar we kwamen er achter, ik had hulp nodig, 

Mijn fluister werd steeds zachter, ik vond het overbodig, 

Om te praten, want wie luistert er nou? 

Het boeit ze niet, ik laat ze helemaal koud, 



Sema belde, Sema bleef, Sema streed,  

Sema stelde, me gerust, Sema wist wat ze deed, 

Maar al dat wachten, het werd me te zwaar, 

Dus brachten ze me weg, zonder gemaar, 

Er werd me beloofd dat het tijdelijk was, 

Er werd me beloofd dat ik afscheid kon nemen, 

Er werd me beloofd dat de hulp daar was, 

Er werd  me beloofd, het kon me  niets meer schelen, 

Want al die loze beloftes, ik ben er klaar mee,  

Gelukkig ben ik nu terug, want wat ze daar deden, 

Is niet normaal, ze houden je aan het lijntje, 

Maar niet hier, hier zien ze je niet als een geintje, 

Ik ben zo blij dat ik hier nu weer ben, 

Eindelijk zicht, niet meer dat doelloze geren en 

mijn mening deed er niet toe. Maar dit is mijn leven, 

 Ik ben blij dat ik die hier wel kan geven, 

Vind het jammer dat niet overal hetzelfde geldt, 

En dat soms de dingen anders worden vermeld, 

De vragen op manipulerende wijze worden gesteld, 

Hoe onmenselijk, ik sta ervan versteld,  

stel, overal was het zoals bij ons, 

Mensen behandelen je met liefde, 

Niet als stront, 

Kijken samen naar je doelen,  

Leggen het uit, zodat je snapt wat ze bedoelen,  

Gaan nergens van uit, maar vragen naar wat jij wil, 

Leren je leven, te staan op je eigen benen, een baan, educatie,  



Niet te hoeven overleven,  

Leren je te snappen, hoe je emoties werken, we zetten samen stappen, 

En ze laten je merken, 

Het is  niet voor het geld, ze doen het uit hun hart en dat is wat telt, 

Sema dankjewel, en natuurlijk ook, de PM, die voor me door het vuur ging, 

Maakt niet uit, welk uur, ze werden wakker,  

In de nachten, dat ik niet slapen kon,  

toen ik dacht dat ik het nooit overwinnen kon,  

Maar ik deed het, ja ik heb het gedaan,  

En ik weet het, ik ben nog niet klaar, 

Maar met jullie, komt het sowieso goed, 

Want jullie zijn eerlijk, en dat geeft me de moed, 

Die ik nodig heb, om verder te komen, 

Om de dingen te doen, waar ik altijd over droomde, 

Jullie vingen me op, toen ik niet meer wist hoe of wat, 

Jullie zeiden me stop, als ik weereens te veel at, 

Jullie stonden altijd klaar, ookal wou ik het niet, 

Jullie waren altijd daar, waren de gene die me ziet, 

Nu zijn we net een familie, warm en knus, 

Zo zie ik jullie, want achter elke zucht, 

Zit een verhaal, elke opmerking, non- of verbaal,  

Jullie toonde belangstelling, en vroegen door,  

En in een opwelling, dan verloor,  

Ik weleens mezelf en belandde in de put, 

Maar jullie haalden me eruit, en gaven me weer rust, 

En daarom dus deze tekst, zodat jullie weten, 

Dat ik alle  hulp en liefde nooit zal vergeten. 


