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De stem van Manou
Met Care For Youth geven Dream Support

Daar werd ik me door de pannelsessies van

en Care4Oost een stem aan jonge

Care For Youth van bewust. Ik was zelf dus

mantelzorgers. Waar lopen ze tegenaan?

ook jonge mantelzorger, maar dat wist ik

Wat houdt hen bezig? Waar hebben zij

toen helemaal niet. Tijdens mijn opleiding –

hulp bij nodig? Maar vooral ook: wie zijn

toen we daar les over kregen - kwam ik

ze? Waar ligt hun kracht? Wat zijn hun

erachter dat ik een KOPP kind ben, dus een

mooiste kwaliteiten en wat zijn hun

kind van een ouder met psychische

dromen? Wie schuilt er achter de jonge

problematiek en/of een verslaving. Maar

mantelzorger? In dit artikel hoor je de stem

de term jonge mantelzorger ken ik pas

van Manou.

sinds twee jaar. Ik was jonge mantelzorger
voor mijn vader die psychische

Ha Manou, kun je iets vertellen over
jezelf? Jezelf even voorstellen?

problematiek heeft en verslaafd was aan
alcohol.

Ik ben Manou, net vorige maand 26

Ik heb SPW en SPH gestudeerd en werk nu

Wat betekende dat voor jou om in die
situatie op te groeien?

als gezinsbegeleider. Ik ondersteun ouders

Op dat moment wist ik niet dat mijn vader

met een licht verstandelijke beperking die

problemen had. De situatie was voor mij

kinderen hebben. Dit vind ik erg leuk. Die

eigenlijk normaal. Pas achteraf kwam ik

kinderen, dat zijn dus jonge mantelzorgers

erachter dat het niet normaal was. Hoe

want zij groeien op een bepaald moment

scheef eigenlijk de relatie was tussen

boven het niveau van hun ouders uit.

vader en kind en dat ik een rol op mij nam

geworden. Ik woon samen met mijn vriend.

die helemaal niet hoort. Dingen zoals
troosten en emotionele steun bieden, wat
je eigenlijk helemaal niet hoort te doen als
je zes of zeven jaar bent.

'Ik had
behoefte aan
iemand bij wie
ik mijn verhaal
kwijt kon'

'Door mijn grote
fantasiewereld kon ik af en
toe ontsnappen aan de
situatie waarin ik zat'

Zijn er in die periode mensen geweest waar je
steun aan hebt gehad? Die echt iets voor jou
hebben betekend?

Ik vond het ook altijd fijn als er vriendinnetjes bij
mij kwamen spelen want dan deed mijn vader
even ‘normaal’. Dan had ik heel even ‘pauze’.

Helaas eigenlijk niet zo. Er waren wel

bijvoorbeeld vrienden van mijn vader of docenten

Heb je een mooie herinneringen uit je jeugd
die je met ons wilt delen?

op de basisschool. Maar er is niemand geweest

Ik kon het met mijn broertje altijd heel leuk

die er echt voor mij was. Terwijl ik daar wel veel

hebben. We hadden een tuinhuisje waar we in de

behoefte aan had. Ik had vooral behoefte aan

zomer altijd naartoe gingen. Daar waren we de

iemand bij wie ik mijn verhaal kwijt kon. En dat ik

hele dag aan het spelen. En we gingen naar de

kon horen dat het niet mijn schuld was. En dat de

geitjes en de speeltuin in de buurt. Ik denk dat we

mentale staat van mijn vader niet mijn

door de situatie thuis erg naar elkaar toe trokken.

verantwoordelijkheid was. Een stukje psycho-

We hebben daarin veel aan elkaar gehad. Ik heb

educatie dus. Die uitleg heb ik pas gekregen toen

gelukkig nog steeds heel leuk contact

ik zelf als volwassene hulp ging zoeken. Ook al

met mijn broertje.

volwassenen die van de situatie afwisten,

was het achteraf, dat was heel erg helpend. Ik

tijdens mijn opleiding burn-out klachten kreeg.

Wat vind je jouw mooiste kwaliteiten? Waar
ben je trots op?

Toen bleek dat ik posttraumatische stress had van

Ik denk dat ik heel erg trots ben op mijn

de situatie thuis.

veerkracht. Dat ik ondanks al die vervelende

ben bij een psycholoog terecht gekomen toen ik

dingen die er zijn gebeurd, toch elke keer weer

Waren er bepaalde plekken waar jij je prettig
voelde?

terug kan veren naar een ‘normaal’ leven. Ik ben
ook blij met mijn humor en positieve instelling. Die

Ik vond de basisschool een fijne plek. Daar kon ik

hebben mij ook heel erg geholpen. Ook nu nog als

gewoon kind zijn. Ik vond het als kind ook heel fijn

ik het met mijn broertje over vroeger heb, dan

om ergens alleen te kunnen spelen. Ik had een

kunnen we dat gelukkig met een beetje humor

grote fantasiewereld. Daarin kon ik ontsnappen

doen. Dat zijn kwaliteiten waar ik ook in andere

aan de situatie waar ik in zat.

situaties veel aan heb.

Wat doe jij het liefst op je vrije dag? Hoe
verwen jij jezelf?

belangrijke signaleringsfunctie hebben. School

Omdat mijn jeugd zo intens en onvoorspelbaar

was voor mij de plek waar ik gesignaleerd had

was, doe ik nu op mijn vrije dag het liefst zo min

kunnen worden. Jonge mantelzorgers kun je

mogelijk! Dan wil ik gewoon ontspannen. Lekker

niet aan uiterlijke kenmerken herkennen, dus

koken of Netflix kijken, dat soort rustige dingen.

dat is natuurlijk lastig. Ik heb daarom voor mijn

Scholen moeten zich realiseren dat zij een

SPH opleiding een scriptie geschreven over

Heb je een bepaalde spreuk of motto die je
wel eens tegen jezelf zegt en die voor jou
helpend is?

hoe scholen met signaleringslijsten kunnen
werken om jonge mantelzorgers eerder te
herkennen.

Ja, die heb ik. Die komt uit de therapie die ik

Verspreid meer informatie over het onderwerp

gedaan heb. Een hele belangrijke is: ‘Ik kan het

en creëer meer bewustzijn over de situatie van

aan’. Dus wat er ook gebeurt, dan denk ik ‘Ik

jonge mantelzorgers. School is hier een goede

kan het aan’ en dan kan ik weer verder. Het helpt

plek voor, maar ook andere organisaties

om te verwerken wat ik allemaal al heb

kunnen dit doen. Zoals Dream Support en

aangekund, maar ook om te bedenken dat wat er

Care4Oost nu doen met dit project. Dan

ook gaat komen, ik dat ook aan zal kunnen.

zullen er altijd kinderen of jongeren zijn die
denken: hé, dat ben ik!

Vijf gouden tips van Manou
Jonge mantelzorgers adviseer ik om zich
goed te laten informeren. Vaak weet je niet
dat je jonge mantelzorger bent. Maar als je
het eenmaal weet dan adviseer ik je om je
goed in te lezen en informatie te zoeken over
je situatie, vooral over wat het voor jou zelf
betekent en je te realiseren dat het niet
normaal is. Dat kan ook helpen bij het zoeken
naar hulp als dat nodig is.
Voor jonge mantelzorgers is het heel
belangrijk om het gevoel te hebben dat er
iemand voor hen is. Je hoeft niet meteen
dingen over te nemen of actie te
ondernemen. Het beschikbaar zijn om te
luisteren of eventueel even bij te springen, is
al heel fijn en steunend. Dus mensen om de
jonge mantelzorger heen: laat zien dat je er
bent!
Voor professionals is het heel belangrijk dat
ze goed luisteren. Laat de jonge
mantelzorger zijn of haar verhaal doen en
praat over wat er in hem of haar omgaat. En
bied vooral ook een stukje uitleg of psychoeducatie aan. Waarbij je vertelt dat het niet
de schuld of verantwoordelijkheid van de
jonge mantelzorger is hoe dingen lopen. Dat
is niet alleen steunend, het werkt ook

Interesse in de
scriptie van Manou?
Scan hier!

preventief om mentale klachten bij jonge
mantelzorgers te voorkomen.
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