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Hallo allemaal mijn naam is G,  ik ben nu 18 jaar oud en ik ga jullie wat vertellen over mijn leven. Bij 
mij thuis is het niet altijd even makkelijk gegaan we konden helaas niet altijd met zijn allen door een 
deur gaan en dit had veel effect op de sfeer thuis. Toen ik op mijn 14de jaar ervoor koos om hier wat 
aan te doen is het helaas niet gegaan zoals het had moeten gaan. Toen ik mijn stem liet horen is alles 
misgegaan. Mijn doel zelf was om het gezin dichter bij elkaar te brengen maar omdat ik hulp kreeg 
van instanties die niet veel kennis hadden over buitenlandse gezinnen heeft dit ons gezin juist 
helemaal uit elkaar getrokken.  
 
Na 4 jaar en honderden systeemgesprekken individuele therapieën etc. waren we juist alleen maar 
meer aan het ontwrichten omdat niemand zichzelf echt gehoord voelde. Toen ik na een heel lang 
traject/avontuur op het timeouthuis terecht kwam is dit allemaal vrij snel veranderd. Ik durf 
daardoor ook echt te zeggen dat als ik niet bij het timeouthuis terecht was gekomen dat het nu 
waarschijnlijk echt de verkeerde kant opgegaan zou zijn met mij.  
 
Al vanaf dag een dat ik daar kwam werd ik daar met open armen ontvangen en dat gevoel kwam ook 
echt oprecht over op mij. Omdat ik natuurlijk het eerste meisje was kreeg ik alle aandacht en waren 
alle ogen op mij gericht waar ik erg blij mee was haha. En nu zou je denken dat je als meisje van 17 je 
na 6 weken wel zou vervelen als je alleen zou zitten op zo’n grote plek. Maar ik moet eerlijk zeggen 
dat ik echt de tijd van me leven heb gehad. Toen er op een gegeven moment meer meiden binnen 
kwamen stromen was ik erg bang dat de aandacht die ik kreeg zou vervagen of helemaal weg zou 
gaan maar dit was totaal niet het geval. Zelfs toen er 8 meiden op de groep waren kreeg iedereen de 
aandacht en steun die zij op dat moment nodig had en dat was voor mij echt doorslaggevend dat er 
geen enkele andere plek is waar je dit kan krijgen. 
 
Het TOH heeft mij en mijn familie echt gered toen ik systeemgesprekken had werd er geen kant 
gekozen er werd nooit met vingers gewezen maar er werd gekeken van wat kunnen wij samendoen 
om hieruit te komen. En ik denk dat ik ook namens mijn vader spreek wanneer ik zeg dat we geen 
betere hulp hadden kunnen krijgen dan die van het TOH en dan voornamelijk die van Sema abla. 
Maakt niet uit hoeveel verdriet of boosheid er voorkwam in die gesprekken we hebben het altijd 
maar dan ook echt altijd goed afgesloten. Sema abla liet ons niet voelen alsof en van ons de schuld 
had ze liet ons inzien dat alles wat je meemaakt bespreekbaar kan zijn en dat elk gevoel wat je 
ervaart dat dat er ook mag zijn niks was fout alles wat je deed was met een reden en dat was voor 
mij en de mensen om mij heen erg fijn om te horen. Want dit is de eerste persoon die ons niks 
verwijt over de dingen die gebeurd zijn maar die laat zien dat de dingen die gebeurd niet voor niets 
gebeuren en dat overal over te praten valt. 
 
En zelfs nu dat ik al bijna een jaar weg ben van het TOH blijven ze me steunen in alles. Als ik ergens 
tegen aanloop kan ik altijd bij ze aankloppen, als ik met mijn familie ergens niet uitkom zijn we samen 
welkom om dit de bespreken. En het mooiste van allemaal is dat ik nog steeds altijd met open armen 
word ontvangen. En ik weet ook als ik geen plek meer heb om naar toe te gaan dan is de eerste plek 
waar ik terecht kan het TOH en jullie moeten nu ook goed beseffen dat ze hiervoor geen enkele 
vergoeding/subsidie niks krijgen dit doen ze vanuit hun hart net als al het andere werk wat ze doen. 
En als het aan mij ligt komt er in elke stad een TOH-huis zodat iedereen die niet thuis kan zijn door 
vervelende dingen toch het gevoel heeft dat hij of zij ergens terecht kan en dat diegene veel meer 
waard is dan die zelf denkt. Ik wil het TOH maar vooral Sema bedanken voor deze mooie kans die 
meisjes krijgen wanneer het even niet goed gaat. 


