
“Mijn moeder werkte veel om uit 
de schulden te komen. Vanaf mijn 
achtste jaar hing ik op straat. Op 
mijn elfde jaar begon ik met drugs 
en stelen om in mijn verslaving te 
voorzien. Dit ging van kwaad tot 
erger. Ik zat van mijn twaalfde tot 
mijn vijftiende jaar op een inter-
naat waar het drugsgebruik gewoon 
doorging. School was voor mij een 
gevangenis waar ik elke dag mijn 
tijd uitzat. Van mijn negentiende 
tot mijn achtentwintigste jaar was 
ik een draaideurcrimineel. Ze zeg-
gen vaak dat je eerst echt de grond 
hard moet raken voordat je kunt ver-
anderen. Bij mij was dit zeker zo.”

TOTAAL ANDERE WERELD
“Tijdens mijn laatste detentie-
periode kwam ik in contact met 
Exodus ’s-Hertogenbosch. Hier leer 
ik weer regie te krijgen over mijn 
leven en omgaan met verantwoorde-
lijkheden. Ik volg therapie bij Kairos 
om mijn verleden te verwerken. Om 
mijn schulden weg te werken word 
ik geholpen door Juvans. Eerst volg-
de ik een dagprogramma bij Exodus. 
Gelukkig vroeg Marcel, werkmeester 
bij Exodus, of ik bij Opis wilde wer-
ken. Zij hadden hulp nodig bij het 
bouwen van kunstwerken voor de 
Boschparade. Op de werkplaats van 
Opis zijn mijn ogen opengegaan. Ik 

kwam in een totaal andere wereld 
terecht. Met Paul, mijn begeleider, 
had ik meteen een klik. Ik had nooit 
ervaren dat werken leuk en gezel-
lig kan zijn. In de zeven maanden 
dat ik nu werk, heb ik me nog nooit 
verslapen of ziek gemeld. Dat is wel 
anders geweest!” 

HET VERLEDEN LIGT ACHTER ME
“Door de werkzaamheden en het 
opendeuren-beleid kwam ik met 
veel verschillende mensen in con-
tact. Van ondernemers tot kunste-
naars en zelfs de burgermeester en 
wethouders. Ik merkte al snel dat 
mensen mij nu waardeerden om 
wie ik ben en me niet veroordeelden 
om wat ik had gedaan. Dit was com-
pleet nieuw voor mij. En ik kwam in 
aanraking met metaal bewerken. Ik 
vind dit zo leuk dat ik nu een op-
leiding volg. Mijn zelfvertrouwen is 
flink gegroeid. Zoals Paul zegt: ‘Fou-
ten maken is niet erg, er is altijd 
tijd om het weer goed te maken.’ 
De keuzes die ik in mijn leven heb 
gemaakt waren niet de juiste. Paul 
zegt: ‘Daarom heet het ook verleden, 
dat ligt achter je.’ Dit geldt ook voor 
het woord ‘ex’ dat voor gedetineer-
de staat. Ik zit nu in het laatste deel 
van mijn traject en heb bij Exodus, 
Juvans, Kairos en Opis veel geleerd. 
Ik ben nog niet zover om het alleen 

te doen. Ik heb er jaren over gedaan 
om mezelf af te breken. Ik heb ook 
tijd nodig om mezelf weer op te 
bouwen. Maar ik zie mijn toekomst 
met vertrouwen tegemoet.”

TWEEDE KANS HEEFT TWEE KANTEN
“Ik heb het gevecht met de heroï-
ne tot nu toe gewonnen. Ik ben nu 
drie jaar clean. Ik weet dat mijn 
verslaving mijn grootste valkuil is 
en blijft. Maar met steun van mijn 
moeder en het geloof kom ik er wel. 
Mijn advies aan mensen die vech-
ten met hun verslaving: ‘Stoppen 
en hulp zoeken!’ Dit is gemakkelijk 
gezegd. Maar als de motivatie er is, 
zoek dan hulp bij mensen waarmee 
het klikt. Ik ben te vaak tegen on-
gemotiveerde hulpverleners aange-
lopen. Ik weet uit ervaring dat dit 
het verschil maakt. Vaak wordt er 
gepraat in ‘ons wereldje’ over een 
tweede kans. Deze tweede kans heeft 
twee kanten. De mensen die hem 
aanbieden moeten die dan ook echt 
geven, maar belangrijker nog is dat 
je deze kans met twee handen moet 
aangrijpen. Ik ben trots op hoe het 
nu gaat in mijn leven.”

n  Door Paul van Dongen

De jeugd van Richard (28) verliep heftig en problematisch. “Mijn vader 
vertrok toen ik vier jaar was en liet mijn broertje, moeder en mij met een 
flinke schuld achter. Hij heeft in mijn ogen nooit zijn vaderrol vervuld. Een 
paar jaar later heb ik mijn broertje verloren.”

IK BEN TROTS OP HOE HET NU GAAT IN MIJN LEVEN
RICHARD WEET DAT VERSLAVING ZIJN VALKUIL IS EN BLIJFT

“Hoeveel verdriet kun je 
verwerken op zo’n jonge 
leeftijd? Het gemis van 
een vader, het gevecht met 
drugs en dan na jaren, de 
omslag. Vaarwel zeggen 
tegen oude vrienden, 
trauma’s uit het verleden 
verwerken, terug naar 
school, een vak leren. Met 
veel respect en genoegen 
leveren wij* het gereed-
schap voor de fundamenten 
van je nieuwe bestaan.”

PAUL VAN DONGEN
begeleider
Opis

www.opishelpt.nl
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*een samenwerking met Exodus 
woonbegeleiding, Juvans schuld-
hulpverlening, Kairos psychiatrische 
begeleiding, Werkplein Entreon en 
Opis arbeidstraining.
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