
 

 

 

Hoe Mesi vooruit kijkt 
 

De ouders van Mesi werkten allebei in het onderwijs. Haar vader werd afgekeurd, voordat zij werd geboren. Hij was 

erg depressief. Dat bepaalde de sfeer in huis. Als Mesi uit school kwam, dan was het maar afwachten wat ze thuis 

zou aantreffen. De buien van haar vader waren onvoorspelbaar. Als ze vrienden mee naar huis nam, dan ontweek hij 

hen. Mesi deed erg haar best om niet zichtbaar te zijn, niet te laten merken dat ze er was. Haar moeder deed haar 

best om het gezin draaiende te houden, Mesi en haar broer, zaten op sport- en muziekles. Mesi wilde graag drummen, 

maar ze is uiteindelijk harp gaan spelen. 

 

Na de basisschool ging Mesi naar het gymnasium, haar vader legde de lat erg hoog, haar moeder was wel tevreden 

met haar. In die periode begon Mesi zichzelf te beschadigen. Fysiek en mentaal. Zo had ze controle over de pijn. Ze 

kon haar gevoel niet kwijt, ze was niet blij met zichzelf, ze wilde niemand lastigvallen. Hoe ze daar mee om moest 

gaan, wist ze niet. Ze raakte in een neerwaartse spiraal. 

Op haar vijftiende is haar vader overleden. 

 

Na het gymnasium ging Mesi naar de Kunstacademie. Daar kwam alles wat ze lastig vond bij elkaar. Kunst is nooit 

af, de beoordeling door docenten is altijd subjectief, ze wist niet hoe ze aan verwachtingen kon voldoen. “Vandaag 

was ik goed bezig, morgen zei dezelfde leraar dat het niet goed was.” 

De eerste drie jaar ging het prima, in het vierde jaar werd Mesi slachtoffer van een straatroof. ’s Avonds op weg naar 

huis werd ze aangesproken door twee jongens. Ze vroegen hoe laat het was. Mesi pakte haar telefoon, waarop één 

van de jongens een mes trok en ze moest haar telefoon afgeven. 

Een paar weken later was Mesi alleen in het huis van haar moeder. Laat in de avond werd er aangebeld. Er werd een 

ladder tegen het balkon gezet. Mesi heeft zich toen in de badkamer opgesloten. Bleek het haar broer te zijn die de 

huissleutel niet bij zich had… 

 

Na de straatroof ging Mesi hard achteruit. Ze durfde bijna niet meer naar buiten. Ze was gestopt met de opleiding, 

en in therapie gegaan. Daar kwam ze alle facetten van de maatschappij tegen. Dat traject duurde ongeveer een jaar.  

Anderhalf jaar geleden is ze begonnen met vrijwilligerswerk op een kinderboerderij. Dieren zijn gewoon zichzelf, die 

verwachten niets van je. Ze vindt het heerlijk om een geitje te knuffelen. 

Daarna begon ze bij de Gift City. Daar ontmoette ze een warm welkom. Ze wil graag leren in een team te werken. De 

kassa was best wel spannend, want in het begin wist ze niet hoe het werkte en dan staan de klanten op je vingers te 

kijken.  

Het gaat nu weer stukken beter met haar. Mesi heeft een leuke vriend. Hij is gelukkig net zo gek als zij. Mesi pakt 

weer leuke dingen op, ze is met creatieve dingen bezig. Daarnaast is ze haar verzameling wandelende takken aan het 

uitbreiden. Ze is haar meubels aan het opknappen, ze maakt weer muziek en haar plantjes krijgen ook meer 

aandacht. 

 

Hoe ze haar verdere leven ziet? Ze ziet weer een toekomst. 

Ze denkt dat ze een eigen bedrijfje wilt beginnen. Zelfgemaakte spullen verkopen of een cursus geitenyoga geven. 

Misschien gaat ze emigreren naar Edinburgh. En als ze haar rijbewijs heeft, wil ze met haar exotische dieren op 

kinderfeestjes langsgaan. En ze wil een eigen kinderboek uitgeven. Sowieso wil ze gaan samenwonen, trouwen, 

huisje, grote tuin met veel dieren… 
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