
De mama van Lise had kanker. Op 18 juni 2018 is ze overleden, na 6 jaar ziek te zijn geweest.

"Mijn mama had eerst borstkanker, maar in 2015 werden er uitzaaiingen vastgesteld, en werd ook

duidelijk dat er geen kans op genezen was. In het begin kookte ik al eens, of deed boodschappen

met de fiets om mama te ontlasten. Naarmate de ziekte vorderde, steeg ook de zorggraad en deed

ik meer en meer in het huishouden. Ik hielp mama ook bij het wassen, de trap op gaan en zette

haar medicatie klaar."

"Het zwaarste vond ik om het schoolwerk bol te werken, en elke dag naar school te gaan. Ik wilde

mama niet alleen laten. Ik heb mijn laatste jaar middelbaar gespreid over twee schooljaren en

haalde zo mijn diploma."

"In de klas wisten ze dat het slecht ging met mijn mama. De leerkrachten toonden begrip voor de

situatie maar omdat ik het moeilijk vond om te praten over mijn situatie, was er soms wat

onduidelijkheid en moest ik toch nog allerlei schoolwerk inhalen, wat ik moeilijk op kon brengen.

Als ik na school thuis kwam, ruimde ik op, kookte ik, zorgde ik voor mama en dan ontbrak me de

energie om me nog aan mijn schoolwerk te zetten."

"Op school had ik het vaak moeilijk mijn emoties onder controle te houden. Ik moest vaak huilen

en kreeg mijn verhaal moeilijk verteld."

"Wat ik heb gemist zijn duidelijke afspraken rond wat er zeker moest gebeuren rond schoolwerk.

En dat ik dan sommige minder belangrijke taken zou kunnen laten vallen. Ook een kaartje zou

hebben geholpen: een kaartje dat ik gewoon zou kunnen laten zien in de klas, waardoor de

leerkracht wist dat ik een jonge mantelzorger was, zodat ik niet steeds mijn verhaal moest doen."

Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Door Samana 11-24 jaar

"SCHOOLWERK WAS HET LAATSTE VAN MIJN ZORGEN" |
LISE (19)

PRAAT EROVER

Mail met JAC

Ga langs bij Tejo

Zoek een Tejo in je buurt voor
gratis therapeutische hulp

Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-za:
16-22u. Woe: 14-22u. Het kan zijn
dat je even in de wachtrij  terecht
komt.

Bekijk activiteiten van
Similes - KOPP/KOAP groep

KOPP/KOAP staat voor kinderen
van ouders met een psychische
en/of
afhankelijkheidsproblematiek. De
gespreksgroepen van Similes zijn
er voor 18+. Je leert mensen
kennen die in een gelijkaardige
situatie zitten als j i j : ze dragen
zorg voor een psychisch
kwetsbare ouder. Alleen in
Leuven, Antwerpen en Gent.

Ik heb mijn laatste jaar middelbaar gespreid over twee
schooljaren en haalde zo mijn diploma.

Lise, jaar

Op school had ik het vaak moeilijk mijn emoties onder controle te
houden.

Lise, jaar

https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
https://www.jac.be/mail
http://www.tejo.be/
tel:102
https://nl.similes.be/nieuws/nieuw-aanbod-in-2020


"Nu studeer ik verder voor verpleegkunde. Ik heb natuurlijk nog veel verdriet maar ik probeer de

dood van mama een plaats te geven. Intussen wil ik verder met mijn studies, en bewijzen dat ik het

kan!"


