Het verhaal van Robbe
Robbe is geboren in 2006 en woont in een sociale woonwijk te Aalst. Hij woont samen met
zijn moeder en 2 jongere zussen. Het appartement telt 2 slaapkamers. De 2 zussen delen
samen een kleine kamer, waar enkel een stapelbed en een kleerkast kan staan. Robbe heeft
geen eigen kamer. Hij slaapt in een zetelbed, dat in de living staat. Zijn spullen zitten
opgeborgen in kartonnen dozen en staan in de gang. Het appartement is te klein om er met 4
personen in te wonen. Het bouwmateriaal is van slechte kwaliteit, waardoor het appartement
moeilijk te onderhouden is. De muren zijn dun, waardoor je alle geluiden en geuren van de
buren naast, boven en onder je kan horen en ruiken.
Robbe heeft veel last van acné. Maar geld om een dermatoloog te raadplegen is er niet. Hij
zou ook aan zijn rechtervoet moeten geopereerd worden, die hij vorig jaar gebroken heeft bij
het skaten. De breuk is niet goed hersteld. Maar ook dat wordt uitgesteld omdat de operatie
en de revalidatie geld kost. Dalfagan moet hem helpen om de pijn te verdragen.
Zijn moeder weet, dat ze hiervoor hulp bij het OCMW kan vragen. Maar dat wil ze niet, omdat
ze bang is dat de sociaal assistenten haar kinderen zullen afpakken. Ze is zelf opgegroeid in de
jeugdzorg en wil niet dat haar kinderen hetzelfde moeten meemaken.
Robbe heeft af en toe stiekem contact met zijn vader. Zijn moeder mag dit niet weten. Zo
heeft hij van zijn vader onlangs nog een nieuw skatebord gekregen, dat Robbe in de kelder
van het appartement voor zijn moeder verbergt. Maar de kelders zijn er vochtig en staan
dikwijls onder water. Tot grote ergernis van Robbe, want zijn skatebord is nu door het vocht
aangetast en ziet er niet meer uit. Onlangs hadden de jongens hem er nog mee uitgelachen.
Robbe wil graag deejay worden. Dit is echter een verre droom, want op dit moment heeft hij
enkel een laptop, van 6 jaar oud, die irriterend traag werkt en waar je geen enkel
muziekprogramma kan op downloaden. Robbe houdt van computers en wil graag de opleiding
informatica volgen. Hij zit momenteel in de 2e graad TSO Handel. Hij is goed in wiskunde.
Volgend jaar moet hij een keuze maken. Hij heeft er met zijn moeder nog niet over gesproken.
Voor de opleiding informaticabeheer heeft hij een zwaardere laptop nodig, die bijna 1000€
kost.
Over thuis vertelt Robbe niet veel. Niemand in zijn klas weet waar hij woont. Hij wil ook zijn
vrienden niet bij hem thuis uitnodigen, want hij heeft geen eigen kamer om zich in terug te
trekken. Hij gaat ook bij niemand thuis op bezoek, omdat hij (op zijn beurt) geen vrienden bij
hem thuis kan uitnodigen. Hij wil niet dat iemand ziet en weet, hoe hij leeft.
Robbe voelt zich daar niet goed bij. Omdat hij steeds elk verzoek afwijst, nodigt niemand hem
nog uit. Ook niet als er een feestje is. Iedereen gaat ervan uit, dat hij toch niet wil komen. Zijn
vriendschappen komen hierdoor zwaar onder druk te staan. Robbe is hierdoor ongelukkig en
maakt zich op school en in de buurt steeds kleiner. Hij probeert onzichtbaar te zijn.
Alleen Lucas heeft hem door. Lucas heeft zelf als kind moeilijke jaren gekend, toen zijn vader
werkloos was. Het gezin heeft enkele jaren in armoede geleefd. Lucas doorziet het gedrag van
Robbe, omdat hij zich toen op dezelfde manier op school gedragen heeft. Uit respect voor
Robbe doet hij alsof hij niets door heeft en probeert er op school gewoon voor hem te zijn.
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Wie Robbe kent, weet dat hij veel humor heeft en altijd bereid is om iemand te helpen. Robbe
helpt Lucas tijdens de pauze met zijn wiskunde. Zo is hij te weten gekomen dat Robbe graag
informaticabeheer wil doen. In een onbewaakt moment heeft Robbe toen aan hem vertelt dat
hij dan een dure laptop nodig heeft, die hij niet kan betalen.
Lucas heeft er thuis met zijn vader over gepraat en aan hem gevraagd of Robbe na school zou
kunnen helpen in het magazijn van hun winkel. Uiteraard tegen betaling, zodat Robbe een
nieuwe laptop kan kopen.
Robbe heeft het voorstel aanvaard. Hij gaat nu elke dag na school mee met Lucas naar huis.
Niet als bezoeker, maar om er te werken. Hij doet er eerst zijn schoolwerk en werkt nadien in
het magazijn. Het is voor hem een hele opluchting om eens van de misérie van thuis weg te
zijn.
Zijn droom is nu een stukje dichterbij gekomen. Hij is bijzonder trots op zijn nieuwe laptop.
Nu spaart hij voor een muziekinstallatie.
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