Anno 10-jaar-na-mijn-ongeval
Gill Devoldere aan het woord
Een jdrekening is niets meer dan een afspraak tussen

Na het zesde leerjaar kon ik kiezen of ik naar een gewone

mensen. Het jaar 2016 is in de jdrekening van Gill

secundaire school zou gaan of naar een buitengewone.

10-jaar-na-mijn-ongeval. Tien jaar later staat ze klaar in de

Ik hoorde veel verhalen van lotgenoten die naar gewone

startblokken om aan het echte leven te beginnen.

secundaire school gingen en dat leek me niets voor mij:
de onpersoonlijkheid, het voortdurende gevecht voor
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aanpassingen en begrip… Ik had al zo veel gevochten …

Ik heb nu een vriendje… en zonder mijn ongeval zou ik hem
nooit hebben leren kennen. Het moest misschien allemaal
zo zijn, wie weet! We zien elkaar in het weekend en de

Savio te komen. Ik kwam al eens op bezoek jdens de
herfstvakan e van het zesde leerjaar om naar de school

woensdagavond bij hem thuis of bij mij thuis. Gezellig.
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Het was mijn eigen bewuste keuze om naar Dominiek

kijken en het beviel me meteen. Het idee dat iedereen hier

...

Ik ben niet bang voor later. Mijn stage valt heel goed mee.
Ik werk op het secretariaat van mijn oude lagere school.
Ze hebben me zelf gevraagd of ik daar wilde stage doen.
Werken valt zelfs beter mee dan school. Als je thuiskomt heb

iets hee , dat ik me niet meer alleen zou voelen met mijn
beperking, was voor mij heel belangrijk.
Ook de integra e van de kine en andere therapieën in de
lessen vond ik een pluspunt.
Ik heb er helemaal geen spijt van dat ik nooit gewoon
secundair onderwijs gevolgd heb. Dit is mijn plek geweest.

je gedaan, dat is tof.
Ik ga wel nog het 7de jaar doen, want ik wil graag mijn

Tijdens mijn eerste jaar hier voelde ik me toch soms alleen.

diploma halen. Normaal ga ik daarna werk zoeken, maar ik

Na een slechte toets sloot ik me zelfs eens op in het toilet.

zal misschien in avondonderwijs nog iets bijvolgen, maar ik

Achteraf bekende Gill nog dat ze dit nog niet veel aan

weet nog niet wat. Alle pistes liggen nog open.

anderen had verteld. We hadden hier eigenlijk ook de

Haar ogen twinkelen vrolijk. Ze hee er zin in, zoveel is

gewone puber problemen. Ik volgde TSO maar ik moest

duidelijk.

er echt heel veel voor werken en ik had daar geen deugd
van. Ik had geen vrije jd meer. Mijn leven bestond uit
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een aaneenschakeling van school en schoolwerk. Daarom
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schakelde ik in het derde jaar over naar BSO kantoor.
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Op 27 juni 2006 gebeurde mijn ongeval, op het einde van
het schooljaar, op het einde van het derde leerjaar. Ik was
negen jaar. Ik verbleef eerst in het ziekenhuis in Brugge en
daarna in het UZ in Gent. Pas eind september, na 3 maand
ziekenhuis en een hele verloren zomer, mocht ik eindelijk

Omdat ik toen minder druk had, begon ik me ook beter te
voelen op school. Het was een opluch ng want ik had meer
resultaat van al mijn inspanningen. Ook fysiek werd ik beter
omdat ik me meer kon ontspannen. Mijn vrije jd vul ik nu
bijvoorbeeld met de KLJ in Koolskamp.
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weer naar huis. Wat was ik blij. Wat was iedereen blij!
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Maar de kous was nog lang niet af. De revalida e nam een

Ik wil mijn ouders en mijn familie bedanken omdat ze mij

vol jaar in beslag, gevolgd door nog een jaar hal ijds. Mijn

steunen in alles wat ik doe. Zonder hen zou ik niet staan

ouders en grootouders brachten mij elke dag naar Gent.

waar ik nu sta. En echt waar, door hier naar school te komen

Als het voor niemand lukte, ging ik met taxi Hendriks.

ben ik opengebloeid en sterk genoeg geworden om mijn

Ondertussen ging ik naar mijn gewone lagere school.

leven zelfstandig te kunnen uitbouwen. Ik zie het zi en!

Omdat ik een heel jaar gemist had, moest ik het vierde
leerjaar overdoen.
Toch was naar school gaan voor mij geweldig gewoon.
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