In gesprek met Aaron

Aaron is één van onze talenten, vijftien jaar en
sinds 2016 onder begeleiding bij Stichting OpenDoor.

Over Aaron ‘‘Ik zit in het derde jaar op het Da Vinci College.

Op dit moment heb ik nog geen bijbaantje maar ik ben wel aan
het solliciteren. Mijn gezingssituatie is op dit moment niet zo
stabiel. Mijn moeder heeft het financieel moeilijk en mijn vader
zit in de gevangenis. Ik heb nog een oudere broer van 17 jaar.
Hij is gaan studeren in Rotterdam. In mijn vrije tijd ben ik graag
buiten met vrienden’’.

Waarom OpenDoor? ‘’Ik had veel moeite met de thuissituatie en daardoor kreeg ik problemen met mijn dag- en nachtritme. Het gevolg hiervan was dat ik niet meer naar school ging.
Ik leefde veel ‘s nachts en keek dan filmpjes op YouTube.
‘s Ochtends kon ik niet uit bed en ging ik dus ook niet naar
school. Uiteindelijk heeft school mij doorgestuurd naar
OpenDoor’’.

Begeleiding Op maandag en donderdag is Aaron bij OpenDoor. Aaron is begonnen met individuele begeleiding en vervolgens doorgestroomd naar groepsbegeleiding, aldus begeleider
Fredson. ‘‘Nu is het zomervakantie dus valt school een beetje
weg. We zitten niet stil en zijn druk bezig met solliciteren, CV’s
maken en de talenten voorbereiden op een sollicitatiegesprek.
We hebben Aaron lang gestimuleerd om een sollicitatieformulier
in te vullen’’, aldus Fredson. ‘‘Ik heb nu gesolliciteerd bij de Aldi.
Hier hoefde je alleen maar een formulier in te vullen. Ondertussen solliciteer ik ook nog bij andere supermarkten, mocht ik niet
aangenomen worden bij de Aldi. Daar moet ik misschien wel op
gesprek komen, wat ik spannend vind’’, aldus Aaron.
Vertrouwen en ritme ‘’Aaron is een rustige jongen. Hij

miste een stukje vertrouwen in zichzelf door de thuissituatie. Hij
is heel rustig en laat zoveel over zich heen komen. Tegenwoordig zegt hij vaak nee. Hier doet hij dat in kleinere groepen en
straks op school ook in grotere groepen’’, aldus Fredson. ‘‘Door
de begeleiding heb ik mijn ritme ook weer teruggevonden. Ik
heb nu een goed ritme gevonden door om 23.00 uur naar bed te
gaan en mijn wekker om 08.00 uur te zetten. In het begin kwam
OpenDoor mij ook bijvoorbeeld om 08.30 uur ophalen, waardoor
ik wel klaar moest staan’’, aldus Aaron.

Passie voor auto’s ‘‘Ik kijk veel filmpjes van auto’s. Ik ben

een grote BMW en Mercedes fan. Dit komt denk ik door de
film Cars van vroeger. Ik kijk meestal naar GT2 en GT3. Dit zijn
autoraces maar dan met normale auto’s’’, aldus Aaron. ‘‘We zijn
weleens naar een autodealer geweest. Dan kan ik beter met
Aaron rondlopen dan met de dealer zelf. Hij weet er zoveel over
te vertellen. Aaron heeft ook gesolliciteerd bij een autodealer
in Zevenbergen, maar jammer genoeg was dit niet mogelijk als
bijbaantje’’, aldus Fredson.

Toekomstperspectief ‘’Ik hoop mijn school af te maken en
een goede baan te krijgen. Daarnaast moet ik mijn mama een
beetje helpen, want het is soms best moeilijk thuis’’.
Wij zijn ontzettend trots op Aaron. Hij heeft meer zelfvertrouwen
gekregen en komt goed voor zichzelf op. Wij zijn ervan overtuigd dat hij een leuk bijbaantje gaat vinden om een zakcentje te
verdienen.

