Wie is Peter Millenaar?
De coördinator van het Netwerk Volwassenen met Dyslexie van de
vereniging Impuls&Woortblind

Vanaf mijn 9de jaar weet ik dat ik dyslexie heb. Vanaf de vierde klas heb
ik om deze reden op een Lomschool les gehad. Buiten mijn talen om heb
ik mijn scholing probleemloos doorlopen.Nu kan ik nog geen woord over
de grens spreken of schrijven. Bij mijn opleiding als maatschappelijk
werker heb ik mijn studieboeken in laten spreken bij de blinden leer en
vakbibliotheek van de NLBB. Mijn eindscriptie meerdere malen moeten
herschrijven. Aangezien het op een dyslectische manier was geschreven.
Op dit moment werk ik als Thuisbegeleider/Maatschappelijk werker.
Toen ik in 2003 bij het netwerk kwam, draaide het al 1 of 2 jaar. Het
heette toen nog “Arbeid en Dyslexie”. Het netwerk gaf mij zoveel
helderheid over wat er allemaal met dyslexie te maken had. Het heeft mij
veel rust en inzicht gegeven. Zelf ben ik nagenoeg bij alle bijeenkomsten
geweest. Als Sjan Verhoeven een keer niet kon nam ik het over. In die tijd
was alles nog nieuw en waren er weinig tot geen professionals. De nadruk
lag op de handicap dyslexie. Gelukkig is die tijd achter de rug. Toen Sjan
ging stoppen namen Karin de Jager, Leen van Andel en ik het van haar
over. We vullen elkaar goed aan. En hebben vrij snel de naam veranderd
naar “Netwerk Volwassen met Dyslexie”. Wij gaan er vanuit dat iemand
ook buiten het werk geconfronteerd word met zijn dyslexie. Nu bespreken
we thema's. In groepjes van 2 of 3 bespreek je waar je tegen aanloopt
rond het thema. De uitkomst wordt daarna in de hele groep ingebracht.
Dit is altijd weer het genot van de herkenning. Het ligt dus niet aan jou
maar het komt door de dyslexie dat je ergens tegen aan loopt. Dat
gedeelte vind ik altijd erg belangrijk. Het heeft mij altijd rust gegeven. Na
de pauze ga je weer in het zelfde groepje bespreken hoe je het tot nog
toe heb opgelost. Ook dit wordt weer in de groep ingebracht. Op deze

wijze krijg je dus veel tips uit de praktijk die bij andere goed hebben
gewerkt.
Het mooie vind ik dat er bijna elke keer wel een aantal mensen voor het
eerst komen. Meestal komt men een paar keer en dan een tijd niet en
opeens komt iemand weer een keer. Zo was er een nieuw iemand die in
het begin begon te huilen. Ze vertelde dat ze al jaren weet dat ze dyslexie
heeft. Haar vader had altijd gezegd dat je dit nooit aan de buiten wereld
mocht laten merken. Omdat je daarop wordt afgerekend. Nu haar vader is
overleden vond ze dat ze er toch wat mee moest doen. Ze had eerst 3
keer langs gelopen voordat zij naar binnen durfde te gaan. We begrepen
dat allemaal heel goed. Deze vrouw ging zichtbaar meer ontspannen na
afloop weg. De meeste deelnemers hebben iets soortgelijks mee gemaakt.
Daardoor zijn de bijeenkomsten laagdrempelig. Sommige mensen hebben
er al genoeg aan om hun ervaringen te delen en te horen hoe anderen er
mee omgaan. Er komen ook mensen die in therapie zijn (geweest) of
worden gecoacht. Zij willen in een veilige groepsomgeving oefenen
voordat ze het in de dagelijkse praktijk durven toe te passen. Voor
sommige andere personen is het netwerk een voorloper van therapie.
Mensen die zoekende zijn komen vaak als eerste bij mij terecht. Ze sturen
een mail of bellen mij. Ik laat hen dan altijd in de avond terug bellen. Dan
kan ik de tijd voor ze nemen. Men wil meestal eerst hun verhaal kwijt.
Willen weten hoe de bijeenkomsten eruit zien. En hoe duur het is.
Regelmatig komt het voor dat men na jaren geworsteld te hebben met
dyslexie bij de bijeenkomst van het netwerk in een bepaalde rust komt en
er een begin is tot zelf acceptatie. Dit geeft ruimte om in de eigen kracht
te komen
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