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Ommetje met Jack
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Uit de angst stappen

Steph was zelf net begonnen met
psychotherapie toen corona kwam.
Vooral het begin van de coronacrisis
was pittig voor Steph. “Ik was heel bang.
Overal in huis had ik desinfecteergel
staan, buiten droeg ik een mondkapje
én handschoentjes en ik volgde non-

Dit keer maakte Jack een ommetje met Lelystedelinge Stephanie (Steph) Bogart. Steph is 22
jaar en ervaringsdeskundige op het gebied van
jeugdhulp en psychische kwetsbaarheid bij ExpEx
Flevoland. Het doel van ExpEx Flevoland is het
verbeteren van de jeugdhulp vanuit het perspectief van de jongeren zelf. Steph: “Ik vond het
heel interessant om met de wethouder te mogen
wandelen. Hij parkeerde zijn fiets gewoon bij mij
in de tuin, ” vertelt ze lachend.

Hetzelfde meegemaakt

Dankzij de zelfstandigheidstraining bij
Vitree en verschillende therapieën heeft
Steph veel aan zelfontwikkeling gedaan.
Nu begeleidt ze vanuit ExpEx zelf jon

Steph zet haar eigen ervaring om naar
iets waardevols voor een ander. “Vroeger
dacht ik ‘waarom overkomt dit mij?’.
Nu ben ik blij met mijn ervaring, want
daarmee kan ik anderen helpen. In onze
maatschappij mogen we best wat liever
voor elkaar zijn. Je ziet het echt wel als
iemand eenzaam is of hulp nodig heeft.
Vaak is een simpel ‘hallo’ genoeg. Laatst
kwam ik op straat een jongen tegen die
super boos leek. Ik vroeg hem ‘wat is er
aan de hand?’ en we hebben gewoon
even gepraat. Dat vraagt om je kwetsbaar
op te stellen, maar als jij jezelf naar voelt
wil je toch ook dat iemand dat ziet? Dit is
mijn passie merk ik. Dat raakt mij.”

Ervaar jij eenzaamheid
En wil je hulp bij het maken van
(nieuwe) contacten? Neem dan
contact op met het Sociaal wijkteam.
Samen kijken we hoe dit kunnen
regelen. Kijk op:
www.welzijnlelystad.nl of
bel gratis 0800-0889.

Altijd eenzaam gevoeld

Op haar vierde werd Steph uit huis
geplaatst, waarna ze in pleeggezinnen
woonde. Steph: “Ik heb me altijd eenzaam gevoeld en een leegte gehad die ik
niet kon vullen. Ik miste mijn moeder,
maar er waren nog 1001 andere dingen
waardoor ik verdrietig was. Ik voelde me
een buitenstaander en ging me daarom
aanpassen. Hierdoor ben ik mezelf kwijtgeraakt en voelde ik me nog eenzamer.”

Klaarstaan voor anderen
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We mogen best wat
liever voor elkaar zijn

geren in de jeugdhulp. “De begeleiders
van de kamertraining hebben me een
fijn thuis gegeven en in therapie kwam
ik erachter dat ik mensen miste die
hetzelfde hebben meegemaakt als ik.
Daarom ben ik ervaringsdeskundige

stop het nieuws.” Op advies van haar
therapeut zette ze de nieuwsmeldingen
op haar telefoon uit. “Ik leerde op een
andere manier kijken naar corona. Eerst
reageerde ik heel erg vanuit angst. Nu
kijk ik wat waar is voor mij.”

www.lelystad.nl/eentegeneenzaamheid
#eentegeneenzaamheidlelystad

