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 zaterdag 17 december 2016 - Binnenland

RECONSTRUCTIE HET LAATSTE LEVENSJAAR VAN JORDY

‘Alez kslaap dus
weer op een bankje
ma deze keer in
Gent. Kzeg u ik hou
da geen nacht meer
vol’
Zijn achttiende verjaardag vierde hij al-
leen, zijn negentiende in een afkickcen-
trum. Twintig zal Jordy Brouillard niet
worden. Hoewel er bij verschillende in-
stanties alarmen afgingen, stierf de jongen
vorige zomer alleen in een tentje in de
Blaarmeersen in Gent. Van instellingskind
tot dode op straat: reconstructie van Jor-
dy’s laatste maanden.

(http://www.standaard.be/)

http://www.standaard.be/
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ELINE BERGMANS

2 januari 2015

Stoer en kwetsbaar: Facebookfoto’s van Jordy. © rr

(https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_Upload/2016/12/17/660a4908-
c3c4-11e6-931d-6995da5b722e.jpg?width=1152&format=jpg)
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‘Die jongen had een
gouden hart. Ik gaf
hem een mattentaartje
of een cola. Hij vroeg
nooit iets, maar ik zag
dat hij er blij mee was’

achttiende verjaardag in Ter Muren

Jordy praat al weken over niets an-
ders: zijn achttiende verjaardag moet
een feest worden. Hij heeft iedereen die
hij kent opgetrommeld, en voor één
keer zelfs de toestemming gekregen om
die avond pas om 2 uur binnen te moe-
ten zijn in de instelling in Erembode-

gem bij Aalst waar hij sinds zijn kindertijd verblijft.
Het draait anders uit. ‘Ik vreesde het in de namiddag al toen

de eerste berichtjes kwamen van vrienden die er niet bij kon-
den zijn’, zegt een begeleidster die die dag dienst had in Ter
Muren. ‘Te zwaar gefeest de dagen voordien, te moe, geen geld.
Tegen de avond bleek dat er niemand zou komen.’

(https://dsocdn.akamaized.net/Assets/Images_U-
pload/2016/12/17/7c3ee996-c3a5-11e6-931d-6995da5-
b722e.jpg?width=1152&format=jpg)
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Als de rechter vraagt
waar hij die avond zal
slapen, zegt Jordy dat
hij nergens
terechtkan. Zijn
advocaat pleit dat het
onverantwoord is hem
vrij te laten, omdat hij
vreest dat Jordy zal
doodvriezen

De begeleidster heeft medelijden en wil voorkomen dat Jor-
dy zijn achttiende verjaardag alleen moet vieren. Daarom trom-
melt ze R. op, een andere jongen uit de instelling, om in het
dorp iets met Jordy te gaan drinken.

De dag nadien wil Jordy niet uit zijn bed komen. In de leef-
groep daalt de sfeer onder nul, nadat de begeleidster die het
voor hem opnam een berisping krijgt: R. had geen toestem-
ming om tot 2 uur uit te gaan, en Jordy moet leren omgaan met
de realiteit van het leven.

De begeleidster neemt datzelfde jaar ontslag. Het incident is
volgens een van haar collega’s tekenend voor de werking in Ter
Muren. ‘Wij maken programma’s en hokjes, zij die hulp willen,
hebben er zich maar in te wringen. Te streng, te rechtlijnig. Dat
werkt niet voor alle jongeren.’

Jordy beslist om een aantal deuren
voorgoed achter zich dicht te trekken.
Te beginnen met die van zijn school,
het Sint-Gabriëlinstituut in Liedekerke
waar hij een beroepsopleiding tot lasser
volgt. Leren lijkt hem zinloos. Een ex-
leerkracht noemt Jordy onhandelbaar.
De zwakbegaafde jongen kan niet goed
mee in de klas en wordt gepest. ‘School
was niets voor hem’, zegt Dylan De Sae-
deleer (17), die vlakbij de instelling

woont en al jaren goed bevriend is met Jordy. ‘Jordy wilde lie-
ver werken.’

In een limousine: Jordy viert de zestiende verjaardag van Dylan. © rr
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Wat voor werk, is niet zo duidelijk. Hoewel hij graag knutselt
met radio’s, ligt automechanica hem niet op school. Voor
bouwvakker, zoals zijn vriend Dylan, is hij niet sterk genoeg.

Jordy is te vroeg geboren en kreeg bij zijn geboorte te weinig
zuurstof. Door een aangeboren hartafwijking kampt hij heel
zijn leven met een zwakke gezondheid. ‘Botje, noemde ik hem,
omdat een van zijn ribben uitstak’, zegt Dylan. ‘Ik mocht dat
zeggen. Jordy noemde mij broer, en zo was het ook. Andere
jongens pestten hem soms met zijn autisme, maar ik kon daar-
door kijken.’

Mei 2015
ondersteuningsplan in laatste rechte lijn
Zijn individuele begeleidster, die ondertussen ook ontslag

heeft genomen in Ter Muren, is al langer bezorgd over de toe-
komst van Jordy. Ze twijfelt of hij het alleen zal redden. Op
haar aangeven wordt een ondersteuningsplan opgemaakt voor
beschut wonen. Uit een aantal tests blijkt dat Jordy autisme
heeft. Hij heeft het moeilijk met dat etiket. Alweer voelt hij zich
anders en raar, en dat is precies wat hij niet wil. ‘Hij wilde zo
graag een normaal leven’, zegt zijn vriendin Freya.

Dat blijkt ook als medewerkers van de Dienst Ondersteu-
ningsplan hem vragen naar zijn toekomstdromen. ‘Een eigen
huis in de buurt van Aalst, een vriendin, een hobby en mis-
schien een brommer’, schrijft hij.

Als ze vragen wat zijn ergste nachtmerrie is, schrijft Jordy:
‘Zwaar ziek worden, geen vrienden hebben, geen geld voor eten
en medicatie, op straat staan.’

In mei zit het dossier voor zijn ondersteuningsplan in de
laatste rechte lijn om goedgekeurd te worden, maar dan beslist
Jordy om te vertrekken uit Ter Muren. Dat kan: als een jongere
meerderjarig wordt, stopt in principe de hulpverlening.

15 juni 2015
terug naar mama
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Voor zijn nieuwe start maakt Jordy een nieuw Facebookpagi-
na aan. Zijn vrienden ontvangen enthousiaste berichtjes. ‘Ik
trek de deur hier dicht. Ik ga terug bij mama wonen.’

Voor zijn begeleiders, die jarenlang voor de jongen hebben
gezorgd, voelt het wrang. Hoewel zijn ouders op enkele kilome-
ters van Ter Muren wonen, hebben ze hem in vijftien jaar tijd
zelden bezocht.

Zijn vader, vuilnisman in Erembodegem, heeft met een an-
dere vrouw een gezin gesticht waarin voor ‘probleemkind’ Jor-
dy geen plaats is. Het contact met zijn moeder, die in Ninove
woont, en zelf een instellingsverleden heeft en met ernstige ver-
slavingsproblemen kampt, verloopt erg moeizaam.

‘Toch wilde hij graag bij haar gaan wonen’, zegt een van zijn
begeleidsters. ‘Jordy snakte zo naar een normaal leven, maar
tegelijkertijd was hij heel erg naïef. Hij deed heel veel voor an-
deren, en verwachtte dat zij er ook voor hem zouden zijn. He-
laas was dat zelden het geval.’

De moeder van Jordy woont op de kelderverdieping van een
appartementsgebouw. Zij verhuist naar boven, en Jordy mag
vanaf 15 juni in de studio in de kelder gaan wonen. Zijn vrien-
den zien hem nog zelden. Jordy mag er niemand ontvangen en
zijn moeder lijkt erg geïnteresseerd in het spaarpotje van haar
zoon.

Op zijn achttiende kan Jordy beschikken over een deel van
het kindergeld dat de instelling voor hem opzij heeft gezet, zo’n
5.000 euro. Hij krijgt in die periode ook een leefloon via het
OCMW van Ninove.

Jordy stuurt een berichtje naar een vriendin hoe hij zijn
bankkaart van het OCMW angstvallig verbergt, omdat er nog
315 euro opstaat die zijn moeder anders misschien zal
afnemen.

Zijn moeder vindt dat ze hem niet in de steek heeft gelaten.
‘Toen hij weg moest uit de instelling, ben ik met hem naar het
OCMW geweest om zijn papieren te regelen. Het doet pijn dat
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mensen zeggen dat Jordy helemaal aan zijn lot werd overgela-
ten’, reageerde ze via Facebook.

24 september 2015
eerste nacht op straat
Hey ik kan terug sture he 	maaar heb super slecht nieuws
Ik word uit mxn appartement gezet
Pfff weet gewoon nii wa doen
(sms naar een begeleidster op 24 september)
Het conflict met zijn moeder bereikt een hoogtepunt. Hij

slaapt een eerste nacht op straat, maar dat houdt hij angstvallig
geheim voor zijn vrienden. Zijn oud-begeleidsters proberen te
bemiddelen, maar het loopt verkeerd. Op 21 december, het be-
gin van een lange koude winter, staat Jordy definitief op straat.

Bij het OCMW van Ninove wordt zijn leefloon stopgezet. Na
een huisbezoek blijkt dat hij niet meer bij zijn moeder woont.
De vrouw zegt dat ze geen idee heeft waar haar zoon is.

Enkele dagen later wordt Jordy betrapt bij een winkeldief-
stal. Hij heeft een flesje aanstekergas gestolen bij Blokker in
Aalst, kostprijs 2,99 euro. De politie wordt erbij gehaald.

De jongen slaapt steeds vaker op straat, en zoekt contact met
zijn vader. Die neemt Jordy in huis, maar het loopt fout. ‘Jordy
zei altijd dat hij een nieuwe start wilde nemen, maar hij deed
het nooit. Hij was koppig en ik had geen vat op hem.’

Hij brengt Jordy naar een afkickcentrum in Gent. Als hij
hem begin januari gaat bezoeken, blijkt dat zijn zoon al ver-
trokken is.

26 januari -
21 maart 2016
een bed en drie maaltijden in de gevangenis
De diefstal bij Blokker krijgt een staartje. Jordy moet op 26

januari voor de onderzoeksrechter verschijnen als hij ook nog
eens betrapt wordt op het stelen van een fiets in
Erembodegem.
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Het is ijskoud die dag. Als de rechter vraagt waar hij die
avond zal slapen, zegt Jordy dat hij nergens terechtkan. Zijn
advocaat pleit dat het onverantwoord is hem vrij te laten, om-
dat hij vreest dat Jordy zal doodvriezen. De onderzoeksrechter
beslist om Jordy op te sluiten, zodat hij tijd heeft om samen
met zijn advocaat wat structuur te geven aan zijn leven.

Op 21 maart, de eerste dag van de lente, wordt hij vrijgela-
ten. ‘Het is de enige cliënt die ik ooit ben gaan afhalen aan de
gevangenis’, zegt zijn advocaat Arne Delat. ‘Het deed me iets,
die jongen, die helemaal alleen op de wereld leek te zijn.’

Jordy contacteert zijn vrienden. ‘Ik zat vast’, klinkt het stoer.
Zijn advocaat heeft een kleine studio gevonden voor Jordy

en afspraken gemaakt met het OCMW van Aalst om zijn leef-
loon aan te vragen. ‘Maar blijkbaar is daar iets misgelopen’,
zegt de advocaat. Bij het OCMW van Aalst hebben ze Jordy
nooit gezien. Een begeleider van het JAC, het jongerenadvies-
centrum, probeert de jongen op het goede spoor te krijgen. Jor-
dy slaapt een paar nachten bij zijn vriend Dylan en daarna in
Niemandsland in Aalst, een noodopvang voor daklozen.

Maar er volgt weer een wanhopige sms naar zijn vroegere be-
geleidsters dat hij er niet kan blijven. Bij Niemandsland wil nie-
mand uitleg geven. De regiomanager Oost-Vlaanderen laat we-
ten dat ze er zoeken naar structurele oplossingen, en dat crisis-
opvang niet bedoeld is voor langere periodes.

Jordy slaapt op straat. Zijn berichtjes klinken wanhopig.
Weet jij of ik ergens iets van eten kan vinden? Kheb nu al-

leen ng een half brood met paar potjes confituur en kheb hon-
ger.

Kmoet echt dingent terug van die speciale banden hebben
voor mijn enkels/knieën/polsen want ik kan amper nog stap-
pen of iets vastpakke met mijn rechterhand. Amaj das echt de
laatste keer dak nog zo ver stap. Zelfs nu op de bus zitte doe
pijn aan mijn voeten en knieschijven

(chatgesprek met een begeleidster op 3 april)
3 mei 2016
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op zoek naar een nieuw leven in Gent
20u13 Salu eh. Ik ben nu op peron voor naar Gent te gaan.

Ik heb besloten om te doen wat me gevraagt is, want ik weet
dat ik het veel verprutst heb. Daar heb ik spijt van. Ik pak de
trein om 20u20 en ik ben in Gent om 20u48 en dan nog even
stappen en dan ben ik er

21u03 Bel aub drigent
06u04 Alez kslaap dus weer op een bankje ma deze keer in

Gent. Kzeg u ik hou da geen nacht meer vol
(via Facebook aan een begeleidster op 3 mei)
Jordy trekt naar Gent. Hij

heeft het adres van een daklo-
zencentrum, maar raakt de weg
kwijt. Een dag later kan hij er wel
terecht, daarna pendelt hij tus-
sen Niemandsland in Aalst en
Gent. Op zijn Facebookpagina
schreeuwt hij verschillende ke-
ren zijn onmacht uit. Er komt
weinig reactie op.

21 juni 2016
afkickcentrum
om van ‘de klodde’
af te raken
De periode op straat eist zijn

tol. Jordy zoekt opnieuw zijn toe-
vlucht in aanstekergas. Het geeft
een korte high en neemt zijn
hongergevoel weg, maar het is
ook erg verslavend.

Eind juni neemt hij nog eens
de beslissing om zich te laten op-
nemen in een ziekenhuis, ‘om
van de klodde af te geraken’,

(https://dsocdn.akamai-
zed.net/Assets/Images_U-
pload/2016/12/17/7f921030-
c3ca-11e6-931d-6995da5-
b722e.jpg?
width=1152&format=jpg)
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sms’t hij aan zijn vriend Dylan.
Hij houdt het niet lang vol, gaat
liever naar de Gentse Feesten.

In die periode klopt Jordy ook
aan bij het OCMW in Gent. ‘Er is
één afspraak geweest waarbij een
maatschappelijk werkster zijn
dossier heeft aangemaakt voor
een leefloon’, zegt OCMW-voor-
zitter Rudy Coddens. ‘Jammer
genoeg is hij nooit
teruggekomen.’

Waarom laat Jordy een leef-
loon van 867 euro per maand
schieten? ‘Sommige jongens wil-
len vaak meteen geholpen wor-
den’, zegt Coddens. ‘We proberen wel laagdrempelig te zijn,
maar het is niet zo dat we zomaar cheques uitschrijven. Dan
gaan ze liever naar een andere hulpverlener, of zeggen foert.’

Eind juli is Jordy nog even in Aalst waar hij een tijdje in de
oude kousenfabriek Du Parc rondhangt. Hij wordt er in elkaar
geslagen. Jordy stuurt wanhopige berichtjes naar zijn oud-be-
geleidsters. Die maken zich grote zorgen.

In juli neemt een van hen contact op met de kinderrechten-
commissaris om zijn situatie aan te kaarten.

Augustus 2016
met Tyson
tussen de daklozen
Zijn vrienden uit Aalst horen in de zomermaanden weinig

van Jordy. De negentienjarige jongen heeft aansluiting gevon-
den bij een groep Gentse krakers en daklozen.

Een zekere Kurt neemt Jordy onder zijn hoede. Ze delen zijn
tentje in de Blaarmeersen en hangen overdag rond aan Gent-
Sint-Pieters. Veronique Plasschaert ziet hen dagelijks als ze

Boven: Jordy met zijn vriend Dy-
lan. Onder: Jordy met zijn
hond. ©
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met haar neuzekeskraam aan het station staat. ‘Zo’n fragiel
gastje, ik had met hem te doen’, zegt ze.

Als Kurt in de zomer wordt opgepakt, loopt Jordy wat verlo-
ren. Alleen Tyson, de Amerikaanse stafford van zijn vriend,
wijkt niet van zijn zijde. Als hij een mattentaartje krijgt aan het
kraam van Veronique, deelt hij altijd met zijn hond.

‘Hij lette op m’n kraam als ik naar het toilet moest’, zegt Ver-
onique. ‘Die jongen had een gouden hart. Ik gaf hem dan een
mattentaartje of een cola. Hij vroeg nooit iets, maar ik zag dat
hij er blij mee was.’

Alleen op straat heeft hij het moeilijk. Als hij bang is ’s
nachts, bindt hij Tyson vast aan zijn voet. Dat heeft Kurt hem
zo geleerd. Maandag 22 augustus stuurt hij een berichtje naar
zijn vader. ‘Wil je me komen halen, papa’, vraagt hij. Zijn vader
komt niet. ‘De tank was leeg en ik geraakte niet in Gent’, zei
zijn vader daarover. ‘Hoe graag ik ook wilde. Maar ik heb nog
drie kinderen om voor te zorgen en 1 september kwam eraan.’

Jordy zoekt troost aan het neuzekeskraam. Veronique ziet
hem die maandag voor het laatst. Zaterdag, vijf dagen later,
wordt een wandelaar in de Blaarmeersen opgeschrikt door het
aanhoudend geblaf van een hond. Als de man tussen de strui-
ken een ingevallen blauw tentje ziet staan, belt hij het
noodnummer.

Een politiepatrouille gaat samen met een medewerker van
het dierenasiel ter plaatse. Als de dierenverzorger het tentje
open snijdt om de hond te bevrijden, doet hij een akelige
ontdekking.

Het lichaam van Jordy is dan al in verregaande staat van
ontbinding, de Amerikaanse stafford is vastgebonden aan zijn
voet. De precieze doodsoorzaak van Jordy is niet meer vast te
stellen. Wellicht zijn een combinatie van ontbering, de hitte en
zijn zwakke gezondheid hem fataal geworden.

Tyson wordt naar het dierenasiel gebracht. Zijn moeder laat
Jordy begraven in Ninove.
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