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Hoe een jonge vrouw seksueel misbruik, extreem geweld, ontvoering, een sekte en de daardoor ontstane
persoonlijkheidsstoornissen overwon en ervaringsdeskundige werd.Dit verhaal gaat onder andere over mijzelf.
Ik ben als kind slachtoffer geweest van geweld en seksueel misbruik en getuige van moord. Hierdoor vormden
zich verschillende alters in mij. Naast dit alles ben ik in een sekte terechtgekomen. Ik wil mijn verhaal naar
buiten brengen en een stem zijn voor velen die met dit soort zaken worstelen. Jongeren worden op straat
aangesproken en in sektes gelokt. Zo verdwijnen er veel kinderen en niemand weet waar ze zijn. Ik heb zelf
tien jaar in een sekte gezeten en ben uiteindelijk door de politie naar een Blijf-van-mijn-lijf-huis gebracht. Met
de hulp van vele instanties ben ik er beetje bij beetje bovenop gekomen.Momenteel werk ik als
ervaringsdeskundige binnen de Ggz, afdeling maatschappelijk welzijn, cliëntenondersteuning Vivenz en
Homestart. Soms geef ik gastlessen op middelbare scholen. Ik leef nu al ruim dertien jaar mijn eigen leven,
maar zonder de juiste hulp was dat me nooit gelukt.Ik vind het belangrijk dat mensen die vastzitten in
bepaalde situaties weten dat er altijd een uitweg is. Ik wil een spreekbuis zijn voor diegenen die niet voor
zichzelf kunnen spreken. Graag zou ik zien dat er meer met ervaringsdeskundigen wordt gewerkt binnen de
psychiatrie, omdat die zich goed kunnen inleven in de mensen. Wij weten hoe het is om dit mee te maken en
hebben leren omgaan met onze beperking(en). We weten dat herstellen niet hetzelfde is als genezen. We
weten hoe het is om onze eigen kracht (empowerment) in te zetten en weten hoe we die moeten gebruiken om

een zo gelukkig mogelijk leven te kunnen leiden. Vaak worden we echter niet begrepen, met name omdat we
niet hebben geleerd onszelf te begrijpen. Ook hierover gaat mijn verhaal.Mijn doel is om taboes omtrent
sektes (geloofsissues) en seksueel misbruik te doorbreken en mensen met verschillende psychiatrische
aandoeningen de hand te reiken. Na jaren in gevecht te zijn geweest met mezelf kan ik nu zeggen:Ik heb mij
lief!Lana B.(ook te verkrijgen via de aquaZZ-website)

