Het verrotte leven van Floortje bloem
Floortje werd geboren in een gezin met haar moeder en haar oudere zus, die in het café
van haar tante woonden. Toen ze geboren was werd ze gelijk aan het weeshuis gegeven
omdat haar tante niet nog een kind in het café wou grootbrengen.
Ze werd op haar derde geadopteerd, ze was gelukkig in dat gezin. Ze kon het goed vinden
met haar moeder en broer, maar vooral met haar vader. Maar plotseling kwam haar vader
die altijd met haar knuffelde en haar op schoot nam, in een auto-ongeluk. Na zijn overlijden
lukte Floortjes pleegmoeder het niet meer om voor haar en haar broertje te zorgen,
waardoor Floortje weer terug kwam in een weeshuis.
Ze kwam weer bij nieuwe pleegouders waar ze ook een zusje had. Maar dat ging slecht en
werd een half jaar later in een internaat gezet. Af en toe mocht ze naar de familie
Pepperzakken toe. Toen ze op de 25-jarig jubileum van de Pepperzakken weer naar hun toe
mocht, misbruikte de op één na oudste broer haar en wou ze niet meer naar hun toe.
Floortje wou nu alleen maar terug naar haar biologische moeder en dat gebeurde ook, want
haar moeder had al jarenlang geprobeerd om Floortje terug te krijgen. Toen ze dertien was
ging ze in de weekenden en vakanties naar haar moeder die nu met haar man en haar grote
zus woonde. Floortje vond het vooral leuk dat ze op zaterdagavonden met Bebbie en haar
vriend Alex mee mocht naar een jongere kroeg. Daar raakte ze in aanraking van roken en
drank.
Floortje ging ook naar de huishoudschool waar Beppie ook op had gezeten, maar spijbelde
vaak samen met een vriendin.En leerde door die vriendin Gerben kennen, die later opgepakt
werd wegens pedofilie. Van hem kreeg ze ook een knuffelkonijn, die ze altijd bij zich hield.
Nadat Floortje weer naar een instituut werd gestuurd en voor de tweede keer was ontsnapt,
ging naar Rotterdam om Beppie te zoeken. Beppie wasverslaafd aan heroïne en zat in de
prostitué. Floortje kwam zelf nu zelf ook in de prostitutie en werd verslaafd aan chinezen.

Interview Ahmet Turkmen
We kennen Ahmet Turkmen van Noor haar vader, die hebben elkaar ontmoet bij het event
de socialrun; een estafetteloop om licht te brengen aan psychische gezondheid. We hebben
hem geïnterviewd omdat hij zelf drugsverslaafd is geweest. Nu is hij ervaringsdeskundige en
heeft hij ook een boek geschreven over het taboe dat er rond drugs hangt in de turkse
gemeenschap
in het interview vertelde hij dat hij het erg belangrijk vond jongeren in te lichten over drugs
zodat ze niet dezelfde fout begaan als hij deed. ‘Als je het een keer gebruikt is het meestal
leuk, dan doe je het nog een keer en voordat je het weet ben je lichamelijk of geestelijk
verslaafd en kun je niet meer stoppen.’ Hij vind dat je kinderen vanaf jongs af aan al
spelenderwijs moet inlichten over de gevolgen van drugs.
Hij was 17 toen hij begon met drugs. Hij begon met soft drugs maar kwam uiteindelijk terecht
bij hard drugs. Hij begon met drugs door groepsdruk en de mensen met wie hij omging en
werd uiteindelijk verslaafd, hij maakt de vergelijking ‘als je een zaadje voor een mooie roos
plant in een droge omgeving, groeit en ontwikkeld die niet goed of komt die niet tot zijn recht

als je die roos daarentegen in een verzorgde omgeving plant met andere bloemen
eromheen dan bloeit die wel goed op.’
Zijn familie maakte zich zorgen en waren teleurgesteld en boos maar maakte zich vooral
veel zorgen.
Het laatste jaar van zijn verslaving ging het heel slecht met hem hij mocht zijn kinderen niet
meer zien en zijn vrouw die ook de moeder van zijn kinderen was wou scheiden, ook had hij
hoge schulden en hij kwam in de gevangenis terecht. Het idee om ervaringsdeskundige te
worden kwam op het juiste moment op zijn pad. Hij dacht zelf dat hij nooit meer een fijn
leven zou kunnen leiden. Het idee om ervaringsdeskundige te worden kwam op het juiste
moment op zijn pad. Het geen wat hem heeft geholpen van zijn 17 jaar lange verslaving af te
komen was dat de hulpverlener tegen hem zei ‘Ahmet, je kan veel meer dan je denkt. Je kan
stoppen met het gebruiken en andere mensen gaan helpen, je kan ervaringsdeskundige
worden.’ Vanaf dat moment had hij een doel en hij kwam van zijn verslaving af. Hij is hierna
dus ervaringsdeskundige geworden.
HIj heeft ook een boek geschreven; hij wil andere mensen waarschuwen maar ook mensen
hoop geven en vooral taboes bespreekbaar maken ook wil hij iets goeds achterlaten.
De keren voor dat hij finaal af kickte stond hij er zelf niet achter hij deed het alleen door
opdringen van andere. Alleen de laatste keer wou hij het echt zelf. Uiteindelijk is het gene
wat hem voornamelijk heeft geholpen contact te maken met mensen die hetzelfde
meegemaakt hebben.
Hij is heel blij hoe zijn leven dit moment is, zijn leven is totaal veranderd. Hij heeft heel veel
dingen die hij eerder niet had; hij ziet zijn kinderen regelmatige heeft erg goed contact met
hen. Hij word erg blij als zijn kinderen hem bijvoorbeeld appen over van alles en nog wat. Hij
is blij dat als hij wakker wordt hij niet gelijk aan drugs denkt maar gewoon een ontbijtje eet
zoals de gemiddelde nederlander. HIj is inmiddels al bijna tien jaar clean. Hij heeft nu een
baan, hij ziet zijn kinderen weer, hij is ambassadeur van de socialrun,hij heeft projecten
ontwikkeld zoals het roze olifant project. En hij is een gelukkig en dankbaar mens geworden.

Hoe het thema terugkomt in het boek.
Het thema gaat over het gebruik van drugs, wat ook terugkomt in het boek. Ahmet is zelf
zeventien jaar lang verslaafd geweest aan drugs, wat ook veel gevolgen heeft veroorzaakt.
Hij kwam in de gevangenis terecht, zijn vrouw wou van hem scheiden en hij mocht niet meer
zijn kinderen zien. Zulke dingen gebeuren niet in het boek. Ook kwamen Beppie en Floortje
terecht in de prostitutie en Ahmet niet. Wat wel overeen kwam is dat ze allemaal onder de
drugs die ze gebruikte lijden en veel dingen hebben meegemaakt.

Hoe hebben wij dit ervaren?
Wij vonden het allebei heel bijzonder om Ahmet te interviewen, hij heeft zoveel meegemaakt
en wou het allemaal met ons delen. We vonden het ook heel knap dat hij na zeventien jaar
lang verslaafd geweest zijn, zijn leven weer helemaal op de rails heeft en al tien jaar
afgekickt is. Wij vonden het ook leuk en interessant om het boek te lezen en hebben er veel
van geleerd.

Dagmar Blaauwendraad en Noor Kosse.
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