1. De reis/het verhaal begint

Ik heet Jack en ik woon samen met mijn twee zussen,
stiefvader en moeder in Breda. Ik word blij van mijn
familie, de zomer en op vakantie gaan.

2. Thuis gaat het niet goed

Ik ben ongeveer 10 jaar als ik ga blowen. Ik blow om te
vergeten. Mijn stiefvader is boos op mij en slaat me.
Mijn moeder weet van niks. Ik moet zwijgen, anders
wordt mijn stiefvader boos. Ik ga maar naar buiten...

3. Ook op school gaat het slecht

Als ik naar het VMBO ga, wordt mama boos en maakt
zich zorgen over: Verkeerde vrienden, Blowen, Niet
luisteren en Spijbelen op school. Op een dag is het
genoeg en moet ik van mijn moeder naar de crisisgroep.
Na zes weken mag ik naar huis en beloof ik te luisteren.
Toch lukt het me niet...

4. Bij thuiskomst en de gevolgen

Ik heb geen geld. Hoe los ik dat nu op? Ondanks deze
vragen ervaar ik dit niet als een probleem en ik ben niet
bezig met wat er zou kunnen gebeuren.

5. Het delict en de gevolgen

Ik word opgepakt omdat ik een overval pleeg. Ik had geld nodig.
Ik word 2 dagen later vrij gelaten met de voorwaarden: geen
drugs, geen delicten, naar school gaan, geen contact met
medeverdachten etc. Mama zegt: ‘Ik heb zoveel zorgen om jou
en alles geprobeerd om je te helpen. Anderen moeten je helpen bij
je problemen en daarom kun je niet meer thuis wonen. Ik ga
akkoord dat ik bij een instelling ga wonen. Ik wil ook geen
problemen meer en hulp. Mijn strafzaak moet nog voorkomen.
Ik weet niet wanneer...

6. Zo gaat het nu

Ik moet lang wachten op de strafzaak en ik heb weinig
vrijheid. Dat vind ik klote! Ik probeer mijn best te doen. Ik
vind het moeilijk anderen te vertrouwen. Andere mensen maken
zich zorgen. Ze zeggen: Jack gaat in discussie, komt te laat,
heeft een grote mond en kan niet doorstromen naar de volgende
fase.
Ik ben het niet eens met wat ze zeggen en vertrouw ze niet.

7. Hoe dan, hoe verder?

Jack weet niet hoe hij zijn problemen moet aanpakken en
oplossen. Hij vindt het moeilijk om vooruit te denken. Moeder
heeft daar wel ideeen over. Moeder zegt: Je moet in kleine
stappen leren en eerst denken, dan doen. Hij moet leren niet te
reageren op prikkels. Zou hij met de lift gaan, dan is hij geneigd
om op iedere verdieping uit te stappen. Hierdoor loopt hij
vertraging op.

8. Toekomst

Ik wil vooruit gaan en mijn diploma halen, dan komt de rest
vanzelf. Zo blijf ik uit de problemen. Ook moet ik zorgen/letten
op:
- Luisteren naar anderen
- Afspraken nakomen
- Op tijd op school komen
De mensen om mij heen moeten mij de ruimte en het vertrouwen
geven.

