de selfie

Project in the picture
Ontcijferd

Misschien denk je soms: waarom
doet niemand daar iets aan? Deze
mensen doén het. Ze zetten een
positief idee gewoon om in daden.
Deze maand
Psychotraumatologe Ybe
Casteleyn broedde al lang op het
verlangen om een ander boek te
schrijven over trauma. Maar wat als
uitgeverijen niet meteen geïnteresseerd blijken? Samen met haar
dochter Lara en vriendin Jill
Marchant maakte ze er een
origineel en leuk boek van en
samen zetten ze een crowdfunding
campagne op. En het sloeg in.

Tekst Lien Lammar

‘Gekwetst worden en pijn hebben hoort bij het leven. We hebben
allemaal krassen op onze ziel. Toch wordt er heel weinig open
over psychische pijn gesproken. Je moet je kwetsbaar durven
tonen om dat te doen, en dat is niet gemakkelijk. Met ons boek
willen we laten zien hoe dat
kan. Het is een soort zelfhulpboek, al noemen we het liever
een “voel- en doeboek”. We
vertellen echte verhalen van
echte mensen, naast theorie en oefeningen om je eigen
pijn en die van anderen beter
te leren begrijpen. Heel veel
therapeutische kennis wordt
binnenskamers gehouden. Dat vind ik niet juist. Niet iedereen die pijn ervaart, hoeft naar een therapeut te gaan. Met een
beetje achtergrondinformatie kan je zelf ook heel veel doen. Je
veerkracht versterken is iets wat je kan leren. Het is wel degelijk
mogelijk om te groeien in pijn en er uiteindelijk van verlost te
geraken, ook al lijkt dat soms onmogelijk. Anderen hebben problemen, niet ik, denken mensen vaak. We hebben de neiging om
onze eigen pijn niet altijd serieus te nemen. Het woord “trauma”
op de cover van het boek slaat op elke wonde, groot of klein. We
moeten allemaal meer met onze psychische pijnen aan de slag.
Het idee voor dat boek zat al jaren in mijn hoofd. Een brainstormsessie met mijn dochter Lara en haar vriendin Jill heeft
alles in gang gezet. Lara heeft illustraties gemaakt, Jill schreef

voor elk hoofdstuk een gedicht. Zo is het een veel beter en
toegankelijker boek geworden dan als ik het alleen had geschreven. Omdat we niet meteen een uitgever vonden die zich
wilde wagen aan een boek met het woord “trauma” in de titel,
hebben we een crowdfundingcampagne opgestart. Het
succes was ongelooﬂijk: in zes
weken hadden we het geld verzameld om het boek zelf uit te
brengen. De eerste oplage is
intussen uitverkocht. Voor de
tweede editie hebben we wél
een uitgeverij gevonden die
in het boek gelooft. Er komt
zelfs een Engelse en Duitse vertaling. We hebben ontzettend
veel reacties gekregen van mensen die blij en dankbaar zijn
dat we dit boek geschreven hebben. Dat doet deugd. Hoe meer
mensen ermee geholpen zijn, hoe beter. We moeten allemaal
wat minder bang zijn van alles wat pijn doet. Hoe meer we erover
praten, hoe minder alleen met onze pijn we ons zullen voelen.’
www.sterkerwordenwaarhetpijndoet.nu

‘We moeten allemaal wat minder
bang zijn van alles wat pijn doet.
Hoe meer we erover praten, hoe
minder alleen we erin zijn’

Ook een positief project dat de wereld mooier maakt?
Geef ons een seintje op anne@psychologies.be
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