Huisje, boompje, beestje,
dat lijkt me prachtig!
De toekomst lacht Shannon (22) toe. Ze heeft grote plannen.
Met haar vriend Jari gaat ze binnenkort samenwonen in Boxtel.
Ze is nog maar net geslaagd voor haar mbo-diploma Facilitaire
Dienstverlening niveau 2, en zoekt een geschikte baan. Jari
werkt als operator. Shannon: “We hebben een half jaar
verkering. Het voelt goed, de liefde is wederzijds. Ik wil gelukkig
met Jari worden en kinderen krijgen. Huisje, boompje, beestje,
dat lijkt me prachtig!”

Het is wel eens anders geweest met Shannon.
In de zomer van 2016 stond buddy Sigal
Sanders van Koraal locatie De La Salle bij
haar ouderlijk huis op de stoep om contact
met haar te zoeken. Shannon werkte
toen in de schoonmaak, maar had eerder
maanden zonder startkwalificatie en werk
thuis gezeten. Om jongeren uit Boxtel - die
om uitéénlopende redenen van de radar zijn

• Meedoen is voor iedereen

verdwenen - weer aan perspectief te helpen
is de gemeente Boxtel samen met De La Salle
een paar jaar geleden het project Let’s Move
begonnen. Eerst proberen zogeheten buddy’s
in dit project om rechtstreeks in contact met
betreffende jongeren te komen. Sigal Sanders:
“De eerste stap is deze jongeren opzoeken en
kijken of je aansluiting kunt vinden. In gesprek
met elkaar geraken is vaak het begin van een

proces waarin we jongeren stimuleren om
in beweging te komen.” Zo ging het ook bij
Shannon, “al was ze de eerste keer dat ik haar
bezocht niet thuis, maar werken. Ik dacht nog
even: ik ben verkeerd.”
Tijdens hun eerste ontmoeting zag Sigal ‘een
gereserveerde jongedame’ die op school en in
eerdere baantjes was vastgelopen.

“Zonder te zeggen wat ik moet doen, heeft ze me geholpen.
Daarbij heeft ze de regie over mijn leven bij mij gelaten.” ”

Shannon is van goede wil, maar haar
zelfvertrouwen is op jonge leeftijd door
lichamelijke oorzaak aangetast. “Verder kan
ik moeilijk dingen onthouden”, zegt ze.
“Op de lagere school kon ik het leertempo
van de andere kinderen niet bijhouden; ik
dacht dat ik dom en stom was. Pas nadat
ik in het speciaal onderwijs terecht kwam,
ging het langzaam beter. Ik kreeg er veel
meer aandacht waardoor ik opbloeide.
Tegenwoordig schrijf ik al mijn afspraken in
een agenda, zodat ik niets kan vergeten.”

“Shannon miste houvast en richting in
haar leven waardoor ze niet lekker in haar
vel zat. Daar doorheen kijkend zag ik een
hartstikke leuke meid met potentie. Als ik haar
vertrouwen zou krijgen, zou ik iets voor haar
kunnen betekenen. Het was een zoektocht
voor allebei wat dat precies zou zijn.”
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Voor Sigal was het een uitdaging om met
Shannon een beroepsopleiding te vinden die
bij haar past. Na het behalen van haar vmbodiploma (Economie) had ze al eens thuis
gezeten, omdat ze te laat was met inschrijven
voor een vervolgopleiding. Toen Shannon
dat uiteindelijk wel had gedaan, ging het mis
tijdens de mbo-opleiding brood- en banket
(BOL) tijdens haar stage. “Ik wilde dolgraag
bruidstaarten bakken, maar moest iedere
stagedag bakplaten schoonmaken. Daar
paste ik voor.”

Shannon kaartte de kwestie aan op school,
maar er veranderde niks. Ze ging vervolgens
daarom in plaats van naar haar stageplek
stiekem naar een vriendin. Totdat haar
moeder het spijbelen ontdekte. “Toen ben ik
met mijn moeder weer naar school gegaan,
maar ook ditmaal bleef gerichte hulp uit.
Uiteindelijk heb ik in overleg met mijn ouders
besloten om met deze opleiding te stoppen.”
Shannon, die momenteel parttime werkt bij
La Place Eindhoven Airport, is blij dat Sigal
op haar pad is gekomen. “Zonder te zeggen
wat ik moet doen, heeft ze me geholpen. Sigal
heeft veel met me gesproken en onderzocht
waar mijn interesses liggen. Daarbij heeft
ze de regie over mijn leven bij mij gelaten.”
Sigal: “Een buddy moet er gewoon zijn; naast
iemand staan. Je kunt als buddy veel willen,
maar je hebt de ander wel nodig. Shannon
doet het uiteindelijk allemaal zelf. Ik ben
supertrots op haar, ze heeft zoveel
stappen gezet.” ■
Shannon en Jari zijn fictieve namen.

