Update mei 2016
Lizzy is nu 18 jaar
Ongelooflijk maar waar… Lizzy is al 18!
We hebben best een heftige periode achter ons.
In 2011 is mijn man weggegaan en bij zijn vriendin
gaan wonen. De kinderen wonen bij mij. Ze zien hun
vader wel regelmatig, maar er is geen sprake van
co-ouderschap. Dit was (logisch) best moeilijk voor
haar, maar ze heeft zich er uiteindelijk goed
doorheen geslagen.
Ze is nog steeds een zelfverzekerde jongedame ☺
School
In het 1e jaar VMBO heeft Lizzy meegedaan aan “Playing for Success”, een programma om de
ontwikkelingskansen van kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken te vergroten.
(zie http://www.playingforsuccesseindhoven.nl/ ).
Ze heeft het VMBO in 2014 afgesloten op niveau excellent.
Ze zit nu in het 2e jaar het MBO, een 4-jarige opleiding fotografie.
Het bevalt haar daar heel goed. Ze gaat na de zomervakantie aan een stageperiode van een half
jaar beginnen. Ze is op zoek naar een stage bij ons in de buurt, ze wil graag thuis blijven wonen.
Werk
Lizzy heeft de laatste 2 jaar in de afwaskeuken van een familierestaurant gewerkt. Dat is haar heel
erg goed bevallen. Ze blijft na werktijd ook graag nog een tijdje hangen en heeft dan veel plezier
met haar collega’s. Jammer dat ze moest stoppen i.v.m. de wetgeving (een 18-jarige een vaste
aanstelling geven in de afwaskeuken doen ze niet).
Nu is ze op zoek naar een ander baantje en ik ben er van overtuigd dat haar dat wel zal lukken.
Gezondheid
Lizzy is een heel gezond kind, ze is eigenlijk nooit ziek, hooguit een enkele keer verkouden.
Ze is gestopt met de Edulink geluidsapparatuur. We draagt ze sinds een aantal jaren lenzen.
Sociaal
Ik ben blij dat Lizzy de laatste jaren een kleine vriendinnenkring heeft opgebouwd.
Uitgaan doet ze niet, ze wil ook niet naar schoolfeesten, ze zegt dat ze daar gewoon geen zin in
heeft.
Ze spreekt een enkel keertje af met vriendinnen. Ze spelen dan samen b.v. Levensweg of Monopoly
en eten daarna gezellig samen.
Ze is nog steeds een geweldige zus voor haar meervoudig gehandicapte broer, zonder daarbij
zichzelf uit het oog te verliezen.
Sportief
Lizzy is nog steeds lekker sportief bezig.
Ze tennist 2x in de week en doet sinds een tijdje jeugdbegeleiding op de tennisclub.
Natuurlijk gaat ze op de fiets naar school (2x 6½ km/dag).
Ook heeft ze in januari 2015 een mountainbike gekocht en maakt regelmatig fietstochten.
Hobby’s
Zoals zoveel jongeren tegenwoordig is Lizzy ‘vastgegroeid’ aan haar iPad. Ze doet spelletjes en kijkt
filmpjes op YouTube. Ook kijkt ze graag naar series (zoals Prison Break) op Netflix en samen met
mij naar detectives op TV.
Wat kan ik verder nog over haar zeggen, dan dat het goed gaat!
We gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet ☺

