
Malika is opgegroeid in Noord, maar is pas geleden met

haar ouders verhuisd naar de Javabuurt in Oost. De familie

heeft niet veel geld te besteden en konden in Oost een

goedkopere woning vinden. Naast de verhuizing is Malika

ook naar een nieuwe school gegaan, die dichterbij haar

nieuwe huis is. 

Malika voelt zich eenzaam sinds de verhuizing. In Noord

was er altijd wel iemand waar ze mee kon afspreken,

maar in Oost kent ze niemand. Ze probeert wel om haar

vrienden uit Noord vaak te zien, maar sinds ze er niet

meer woont gaat dit moeizaam en hebben haar vrienden

vaak geen tijd. Ze vindt het moeilijk om op nieuwe

mensen af te stappen, omdat ze bang is dat zij haar

afwijzen. 

Malika, 19 jaar

Ik zou graag in Oost wat

mensen willen hebben

die ik kan appen of bellen

om leuke dingen mee te

doen, zoals een film kijken.”



Gregory is stiekem gestopt met zijn studie. Gregory had

veel onvoldoendes en heeft voor zichzelf besloten om

het op te geven. Zijn ouders hebben niks door – ze

werken veel en zijn weinig thuis. Door hun drukke levens

lijken ze niet goed door te hebben dat Gregory hun hulp

nodig heeft. 

 

Sinds Gregory is gestopt zit hij steeds vaker alleen op

zijn kamer te gamen. Hierdoor ziet hij zijn vrienden

steeds minder. Hij voelt zich een beetje in de steek gelat- 

en door hen. 

 

Als Gregory denkt aan de toekomst, voelt hij zich

hopeloos. Hij heeft geen diploma en geen idee wat hij

wilt doen. Hij mist een doel in zijn leven. 

Gregory, 17 jaar

Ik zoek iemand die mij kan

helpen met mijn

toekomstplannen.

 

Ik wil graag een doel in mijn

leven hebben.



Nora is heel sociaal, houdt van kletsen en lacht altijd.

Ze doet veel dingen met haar vrienden, wat maakt

dat haar studie vaak op de tweede plek komt te

staan.

 

Nora vindt het vaak lastig om ‘nee’ te zeggen tegen

haar vrienden, omdat ze het gevoel heeft wat te

missen als zij thuis blijft. Dit gevoel is het sterkst

wanneer ze thuis op Instagram ziet wat haar

vrienden allemaal zonder haar doen.

Ondanks dat Nora veel vrienden heeft, voelt zij zich

vaak alleen. Ze praat hier niet over met vrienden,

omdat ze bang is dat ze dit raar vinden of niet

begrijpen. Het voelt alsof ze met een masker oploopt,

waardoor mensen niet zien hoe zij zich echt voelt.

Nora, 16 jaar

Ik zou graag iemand willen

waarmee ik écht goed kan

praten, iemand die mij

begrijpt en er voor mij is.


