In gesprek met Cedella

Over Cedella ‘‘Ik zit op het Aventurijncollege en ik woon
niet thuis bij mijn moeder maar begeleid bij Vinkenbroek. Hier
wonen meerdere jongeren en gezinnen. Het is een centrale plek
maar ik heb mijn eigen woonruimte. Dat is wel fijn’’.

Toekomstperspectief ‘’Op dit moment heb ik een achterstand op school dus die moet ik inhalen. Ik hoop dan ook mijn
examens te halen en een opleiding te gaan volgen. Het lijkt me
leuk om de juridische kant op te gaan’’, aldus Cedella. ‘‘Voorlopig blijft Cedella nog onder begeleiding bij OpenDoor maar na
het behalen van haar examens kunnen we haar steeds meer
loslaten en kan ze bouwen aan haar toekomst’’, aldus Fredson.

Waarom OpenDoor? ‘’Ik ben van school gestuurd omdat ik

Cedella is op de goede weg! Naast haar rechtenstudie moet ze
ook blijven zingen want dit kan ze ontzettend goed!

Cedella is één van onze talenten, zestien jaar en
sinds 2017 onder begeleiding bij Stichting OpenDoor.

niet kwam opdagen. Ook mijn thuissituatie was op dat moment
niet fijn. De school heeft toen contact opgenomen met Stichting
OpenDoor. Ik ben individueel onder begeleiding gekomen. Ik heb
wel aan aantal begeleiders gehad omdat er ook wisselingen zijn
in de groep. Op dit moment ben ik onder begeleiding bij Fredson
en dat gaat goed’’.

Hobby’s ‘‘Cedella kan erg goed zingen’’, aldus Fredson. ‘‘Ik
zing niet zo vaak. Ik heb ook niet echt een bepaalde stijl, maar
zing van alles eigenlijk. Nederlandstalig bijvoorbeeld maar ook
Engelstalig of pop’’, aldus Cedella.
Twee baantjes ‘’Op dit moment werk ik bij de Jumbo in

Roosendaal op de versafdeling. Ik heb ook nog een sollicitatie
lopen bij een andere Jumbo in Roosendaal. Twee baantjes is wel
te doen en dan kan ik wat bijverdienen’’, aldus Cedella. ‘‘Wat ik
erg goed vind van Cedella is dat ze zelf heeft gesolliciteerd bij de
Jumbo, zonder hulp van ons. Dit geeft weer dat ze is veranderd
ten opzichte van twee jaar geleden toen ze bij OpenDoor kwam.
Ze neemt zelf het initiatief en maakt er werk van’’.

