
Ik houd van dansen, 
schrijven, kinderen en 
van het overbrengen van 
ervaringen en kennis. En ik 
heb NLD, een non-verbale 
leerstoornis. Verbaal ben 
ik bijna hoogbegaafd, 
terwijl ik het ruimtelijk 
inzicht van een verstandelijk 
beperkte heb. Soms levert 
dat hilarische situaties op, 
maar vaker word ik somber 
van de problemen waar 
ik tegenaan loop. 
Bovendien maakt het 
enorme IQ-verschil dat 
mensen mij regelmatig 
onder- of overschatten.

Ik vind het belangrĳ k dat 
mensen echt luisteren, 
mĳ n mogelĳ kheden zien, 
en snappen dat mĳ n 
hulpvraag niet altĳ d 
met het protocol te 
rĳ men valt. 

Daar heb ik, in vele jaren 
jeugdhulp, goede en minder 
goede ervaringen mee 
opgedaan. Het werkte niet 
als er geen klik was, als er 
een weg werd ingeslagen 
die ik niet wilde, die niet 
paste maar toch doorgezet 
werd. 

Wat wel werkte? Als de 
hulpverlener aansloot bij 
mijn doel, als ik voelde dat 
ik gehoord en begrepen 
werd. Dat gun ik iedereen.

Ik ben Bo. 

Trouwens, uiteindelijk 
kom ik er wel. Misschien 
niet op de manier waarop 
ik gepland, gewild of 
gehoopt had maar via 
plan b, c of desnoods z 
gaat het vast lukken.



Steun mij in het zien 
van mijn mogelijkheden, 
laat mij mijn kansen zien, 
ook als ik ze zelf nog 
niet zie. Ik heb een basis 
nodig van waaruit ik met 
vertrouwen nieuwe 
uitdagingen aan ga. 

Bouw mee aan mĳ n toekomst.



Neem de tĳ d voor me.

Mijn leven gaat vaak 
niet volgens het boekje. 
Het moment dat ik je het 
hardst nodig heb past niet 
altijd binnen dat ene uur, 
binnen vijf gesprekken of 
drie maanden. Soms gaat 
het gewoon te snel.



Luister naar me.

Ik ben zoveel meer dan 
mijn probleem. Luister 
naar me zonder dat je 
mijn verhaal al invult, 
zonder de bril die hoort 
bij het hokje waar je mij 
in hebt gezet. Luister 
omdat je mijn beleving 
wilt horen.



Zie de mensen om mĳ  heen.

Ik wil niet tegen iedereen alles 
vertellen. Tegelijkertijd is het 
wel fi jn als mensen die mij 
beter kennen weten wat er is. 
Dat maakt dat ik makkelijker 
om hulp durf te vragen. 
En soms is wat extra steun 
voor de mensen dichtbij mij 
trouwens ook fi jn.



Waardeer 
me zoals
ik ben...

Bouw
mee aan 
mĳ n 
toekomst...

...  ik help 
je kiezen

Oordeel 
niet over 
me...

Zie mĳ n 
talenten...

...  ik zie je 
talenten.

Geloof 
in me...

...  ik oordeel 
niet over 
je.

...   ik geloof 
in je.

Neem me 
serieus...

Help me 
het zelf te 
doen...

...  ik help je 
het zelf 
te doen.

Luister
naar 
me...

...  ik sta 
naast je.

...  ik neem 
de tĳ d 
voor je...

Neem de 
tĳ d voor 
me...

...  ik neem je 
serieus.

...  ik ben
eerlĳ k 
tegen
je

Help me 
kiezen...

...  ik bouw
mee aan je 
toekomst.

...   ik luister 
naar je.

Sta naast 
me...

Wees 
eerlĳ k 
tegen 
me...


