Credo for
support
Zie mijn handicap niet als probleem.
erken mijn handicap als een eigenschap.
Zie mijn handicap niet als een defect.
Jij bent het, die mij als afwijkend en hulpeloos ziet.
Probeer me niet te repareren, want ik ben niet kapot.
Ondersteun me. Ik kan op mijn eigen manier bijdragen aan de samenleving.
Zie me niet als je cliënt. Ik ben je naaste medeburger.
Zie me als je buur. Onthoud: niemand staat op zich zelf.
Probeer me niet te veranderen, je hebt er het recht niet toe.
Help me te leren wat ik wil weten.
Verberg je onzekerheid niet achter "professionele afstand".
Wees iemand die luistert, en niet iemand die mijn worsteling wegneemt in een poging het allemaal in orde te maken.
Pas geen theorieën en strategieën op me toe.
Blijf bij me. En wanneer we met elkaar overhoop liggen, laat dat dan een reden voor zelfreflectie zijn.
Probeer me niet te beheersen. Ik heb het recht mijn eigen lot te bepalen.
Wat in jouw ogen ongehoorzaamheid en manipulatie mag lijken, zou feitelijk wel eens de enige
manier kunnen zijn waarop ik enige controle over mijn eigen bestaan kan hebben.
Leer me niet gehoorzaam, onderdanig en beleefd te zijn.
Ik wil het recht hebben af en toe NEE te zeggen om mezelf te beschermen.
Geen liefdadigheid. Het laatste dat deze wereld nodig heeft, is een tweede Mies Bouwman.
Wees mijn bondgenoot tegen diegenen die mij uitbuiten voor hun eigen glorie.
Probeer niet mijn vriend te zijn. Ik verdien beter dan dat. Probeer me te leren kennen. We
zouden vrienden kunnen worden.
Help me niet, zelfs niet als dat je zo'n fijn gevoel geeft.
Vraag, of ik hulp nodig heb. Laat mij je demonstreren hoe je me het best kan assisteren.
Bewonder me niet. Het verlangen om een volledig leven te leiden, is geen motief voor bewondering.
Respecteer me, omdat respect evenwaardigheid veronderstelt.
Instrueer, corrigeer en leid me niet.

Luister, Support en Volg.

