Het AD(H)D-café: thuiskomen en opladen
Hoe fijn is het, om mensen te ontmoeten die een beetje zijn zoals jij? Mensen met ADHD of ADD,
die je kunnen helpen met dingen waar jij mee worstelt,maar die ook weer kunnen leren van
jouw oplossingen voor bepaalde grote en kleine problemen. Waar je jezelf kunt zijn en vaak aan
en half woord al genoeg hebt? Hieronder een paar mooie ervaringsverhalen van ADHD-café
organisatoren.
Een nieuwe bezoeker in ADHD-café Assen bloeit helemaal op
Een nieuwe bezoeker komt binnen en zoekt stilletjes een plekje aan de bar op afstand van de
andere aanwezigen. Ik ga een gesprek aan, maar dit loopt erg stroef. De man is een beetje
angstig en schuchter. Ik probeer van alles zodat hij zich meer zijn gemak gaat voelen. Dat lukt
deels en kan ik al dichter bij hem in de buurt komen.
De volgende avond is de man er weer en ik vraag hem of hij bij ons wil komen zitten. Dat doe
hij, en af en toe geeft hij ook antwoord op een gestelde vraag. Weer een maand later: de man is
er weer en komt uit zichzelf bij ons zitten. Ook neemt hij op sommige momenten deel aan de
gesprekken.
Enfin, sindsdien komt hij trouw naar onze avonden, neemt aan elk gesprek deel en soms geeft
hij aan dat hij erg moe is en even niet wil deelnemen. Na enige tijd sluit hij zich wel weer aan.
Hij krijgt ook van een ieder de ruimte om even zijn rust te nemen.
Voordat hij zijn weg naar ons ADHD-café vond, was deze man helemaal geïsoleerd en door deze
maandelijkse contactavonden is hij weer beter in evenwicht. Hij heeft zelfs via ons werk
gekregen op een daglocatie en lacht weer.
Kijk daar doen we het voor. Als je op zo’n manier iemand kunt steunen, dan geeft ons dat ook
een boost om door te gaan met waar wij met zijn allen mee bezig zijn. Met zijn allen bedoel ik:
organisatoren en onze andere (vaste) bezoekers. En ja, inderdaad, veel mensen komen elke
maand weer, omdat zij in het ADHD-café maar een half woord nodig hebben om begrepen te
worden. En hoe fijn is dat?!
Mario, mede-organisator van ADHD-café Assen

Van ‘boze’ MBO-student tot toegewijd café-organisator
Ik zat op het mbo en dat ging helemaal niet goed: er werd voortdurend gedreigd met van
school verwijderen. Ik had al sociale vaardigheidscursussen en assertiviteitscursussen gehad.
Inmiddels had ik ook een ADHD-groep van de RIAGG gedaan, maar helaas met ongemotiveerde
mensen. Daardoor had ik er niet veel aan. Nog een autisme-cursus er achteraan, ook
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tijdverspilling. En op school bleef het kantje boord of ik mocht blijven. Medicijnen wilde ik niet,
daar ben ik principieel op tegen, ik wil het ZELF kunnen doen!
Toen las mijn moeder in de krant dat er in xxxx een Adhd-café opende. Eerst wilde ik niet, want
ik wilde geen ADHD hebben. We zijn er toch samen heen gegaan en vanaf dat moment tot nu,
inmiddels tien jaar later, heb ik slechts een paar keer gemist.
Voor het eerst voelde ik me geaccepteerd zoals ik was en beter nog, als school weer ergens
tegenaan liep met mij, of ik ergens tegenaan liep met school, dan kwam ik weer lekker op z'n
ADHD's binnen: "Zo, allemaal even meedenken, hoe gaan jullie hiermee om/hoe lossen jullie dit
op als jullie hier tegenaan lopen?". Het gevolg is dat je van een stuk of tien
ervaringsdeskundigen allemaal verschillende oplossingen krijgt die je kunt uitproberen.
Hierdoor heb ik zoveel handvatten gekregen, dat ik mijn diploma heb kunnen halen en een
baan (10 uur per week) heb kunnen vinden die ik tot nu toe heb kunnen houden.
Inmiddels ben ik zelf vrijwilliger van het ADHD-café xxx* en nog steeds anti-medicatie. Als je
maar genoeg andere handvaten krijgt –met hulp van ervaringsdeskundigen- heb je die ‘troep’
niet nodig!
*Sorry, ik wil graag anoniem blijven

AD(H)D-café: redding voor mij en mijn zoon (29) met ADD
Mijn naam is Elly van Rijn. Ik ben moeder van een zoon van 29 jaar met ADD.
Mijn zoon Pieter is ca 4 jaar geleden vastgelopen in zijn studie in Maastricht. Terug in
Amsterdam is hij gediagnosticeerd. Ik heb me destijds wel in de AD(H)D-problematiek verdiept
en veel dingen vielen toen op zijn plek. Maar met het verloop van zijn behandeling heb ik me
niet bemoeid. Daar leek Pieter me zelf oud en wijs genoeg voor.
Totdat ik Marion tegen kwam en ik haar hoorde praten over haar zoon die ook ADD heeft. Haar
zoon was in behandeling. Onze Pieter bleek dat al lang niet meer te zijn. Door Marion ben ik
weer met mijn zoon gaan praten over zijn ADD en is hij bij PsyQ terecht gekomen.
Alleen al de gesprekken met haar hebben mij en daardoor ook Pieter enorm geholpen. ADD
stond in ons gezin opeens weer op de kaart. Marion is een van de organisatoren van het
ADD/ADHD-cafe in Amsterdam. Ik heb me bij hen aangesloten.
In het café komen naast de “gewone” lotgenoten ook moeders met volwassen kinderen met
AD(H)D. De gesprekken die wij samen voeren over hoe om te gaan met onze kinderen, wanneer
en hoe laat je ze los, welke medicatie, welke behandeling leveren me zo veel op. Iedere keer na
onze maandelijkse bijeenkomst fiets ik weer gesterkt naar huis. Het geeft niet alleen mij input
en maakt me sterker, het helpt ook mijn zoon en uiteindelijk ons gezin steeds weer verder.
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De situatie is hierdoor veel minder uitzichtloos geworden, want dat was hij wel. Pieter is zelf
ook al een paar keer langs geweest in het café en via een van de bezoekers in het café lijkt hij
nu een behandelaar gevonden te hebben waar hij veel vertrouwen in heeft en waar hij weer
mee verder kan. Ik zou eerlijk gezegd niet weten hoe onze situatie geweest zou zijn als het café
niet op onze weg gekomen zou zijn. Ik weet zeker dat we er een stuk slechter aan toe geweest
zouden zijn.
Elly, mede- organisator AD(H)D-café Amsterdam

Het ADHD-café voelt als thuiskomen
Daar zit ik dan met mijn goede gedrag om kwart over 6 in de auto op weg naar Barendrecht.
Ik weet het. Ik heb het mezelf aan gedaan. Al heel lang wil ik eens een ander ADHD-café
bezoeken dan het café dat ik zelf mede-organiseer. En dan lees je een tweet over een lezing in
Barendrecht in het café aldaar. Daar ga ik heen, sprak ik met mezelf af.
Tot het vijf uur wordt. De zenuwen slaan een beetje toe. Allemaal vreemde mensen bij elkaar.
Ik ga alleen en ken niemand, behalve via twitter. Maar dat is veilig thuis vanaf de bank wat
reageren op anderen. Vooruit, een oxazepam in de mik en toch maar op weg.
Onderweg bedenk ik alle scenario’s die kunnen gebeuren. ADHD’ers praten aan een stuk door.
Maar ik als ADD’er ben verlegen, misschien wel mensenschuw. Deels door de ervaringen met
‘gewone’ mensen. Die begrijpen niet wat ik zeg. Zij snappen mijn humor niet.
Aangekomen in Barendrecht wordt ik meteen warm onthaald door een mede-twitteraar. Ik
herken hem van zijn profielfoto. En er zijn meer die ik herken. Een kopje koffie, even de kat uit
de boom kijken vanaf een sta-tafel in de hoek. Dat doe ik altijd bij andere gelegenheden. Niet in
de middelpunt gaan staan.
Na een mooie presentatie komt het socializen. En ik luister en praat. Anderen luisteren naar mij
en begrijpen mij. Soms hebben we aan een half woord genoeg.
Wat is dat fijn. Het voelt als een warm bad. Als ik na afloop in de auto stap ben ik een van de
laatsten die weggaat. De avond is omgevlogen.
Op de terugrit mijmer ik wat na. Ik ben tevreden over mij mezelf. Trots misschien wel. Heb
weer een positieve ervaring erbij. Ook bedenk ik mij dat ik het jammer vind dat ik in contact
met andere ‘gewone’ mensen deze interactie moet missen.
Als ik om 2 uur ‘s nacht nog even nazit in mijn eentje weet ik wat het is.
Ik pak mijn mobiel en tweet: Niks ten nadele van alle andere mensen. Maar onder AD(H)D-ers
voel ik me meteen “thuis”.
Frans, mede-organisator van ADHD-café Ermelo
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