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Meike (24) kijkt trots in de lens van de fotograaf. Ze doet mee aan een
landelijke campagne van Kentalis om ‘de taalontwikkelingsstoornis’(TOS)
meer bekendheid te geven. Want juist die onbekendheid is voor veel jongeren
zo moeilijk, weet Meike. “Ik heb ook lang gedacht dat ik de enige was.”

‘Je ziet niet aan de buitenkant
wat ik heb’
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Meer bekendheid

een stil meisje en ook wel onzeker.”

Meike pleit voor meer bekendheid voor taalontwikkelingsstoornissen. “Ik dacht namelijk altijd
dat ik de enige was. Maar door veel te googelen
ontdekte ik wát ik heb en dat er lotgenoten zijn.
Die heb ik altijd gemist. Op school vroeg ik wel
eens naar lotgenoten, maar ze wisten het niet.

Op school was ik
best wel onzeker

Nu ga ik naar de bijeenkomsten van SpraakSaam.
Ik zit in het bestuur en help dingen organiseren.
Ik zoek niet per se nieuwe vrienden, want vrienden
heb ik al. Maar het is fijn om ervaringen uit
te wisselen, want dat kun je niet met mensen
die geen TOS hebben.”
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