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Dit document is ontstaan naar aanleiding van mijn expo, website en
artikel “De kunst van het overleven” en is uitgegroeid tot een
omvangrijke tekst: “Een weg terug uit een onveilige hechting”.
Met dit alles wil ik :
1) de impact van vroegkinderlijk trauma zichtbaar en
invoelbaar maken om:
• zelf verder te helen door mijn verhaal te delen met anderen:
de gruwel die mij is aangedaan, mag bestaan (zodat het
erkend kan worden)
• lotgenoten te erkennen in hun extreem lijden: de gruwel die
jou is aangedaan, mag bestaan
• lezers die niet vertrouwd zijn met de problematiek te
sensibiliseren en te informeren
• studenten, docenten en professoren in de medische en
paramedische sector inkijk en tools te geven vanuit wat ik
ervaren heb
2) aan kunstliefhebbers mijn beeldend werk laten zien
3) vragen meegeven naar:
• daders: kan ik hen mogelijks in voeling brengen met wat ze
aangericht hebben/aanrichten?
• de sector van de psychiatrie: op welke manier kunnen we de
huidige gang van (een aantal) zaken verbeteren ten voordele
van de zorggebruiker?
• de samenleving: kunnen we mensen verenigen door minder in
vakken en labels te denken? Schuilt niet achter elk mens een
verhaal?
Als we willen samenleven, moeten we het verhaal van de ander
willen leren kennen en begrijpen, hoe gruwelijk sommige verhalen
ook zijn.
Alleen dan kunnen de diepst gekwetsten in deze samenleving zich
welkom voelen. Dan is er hoop.

