
Ik wil je 
nooit meer 

zien

Tijdens het tweede leerjaar kreeg ik biologieles. Ik zat in een klas met alleen maar jongens, die zich vaak
misdroegen. Twee jongens zaten �jdens de les achter mij.

Naast mij was een raam. Door het raam zag ik een meisje
in een andere klas zi�en. Zij keek naar mij en wilde iets
aan mij laten zien.

Op dat moment kwam een jongen die achter mij zat, naast mij
zi�en. 

Hij bedreigde mij. Ik raakte in paniek en durfde niets meer. Ik was bang dat die

jongen mij echt zou neersteken.

Eenmaal thuis ging ik direct naar boven, naar mijn kamer toe.

Ik verstopte mijzelf in de kledingkast. Zodat mijn ouders niet
wisten dat ik niet meer naar school durfde te gaan.

Vind jij haar leuk?
ze heeft al een vriend...

Ze begreep er helemaal niks van en was erg boos op mij. Het lukte mij niet goed om het verhaal te vertellen, maar heb
het uiteindelijk toch gedaan.

De jongen die de bedreiging deed moest bij de direc�e komen,
die hee� hem geschorst van school.

De volgende dag heb ik aangi�e gedaan bij de poli�e.
Ik voelde me heel erg klein en het was erg moeilijk om dit
verhaal nog een keer te moeten vertellen. 

Lange �jd ben ik bang geweest en was ik erg s�l.
Mijn zelfvertrouwen was weg en ik durfde niks meer. 

Nu voel ik mij weer sterk en krach�g! 

En ik kan weer mijzelf zijn!

Waar is hij vandaag?

Hij is toch op school..?

Ik begrijp niet waarom je 
niet op school bent vandaag.

en toen.....

Mijn moeder werd de volgende dag gebeld door school.
Ze dacht dat ik op school was, maar dat was ik niet.

Mijn moeder schrok ontze�end erg en hee� de school gebeld.

Het was erg moeilijk om er over te praten, maar het hee� mij
geholpen om het tegen andere te vertellen.

Ik fietste zo snel mogelijk naar huis toe.

Als je niet wilt dat ik het tegen hem zeg,
geef je mij nu 50 euro.

anders steekt mijn vriend jou neer!


