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Nieky van Vlerken geeft lezingen over haar (voormalige) verslaving en neem deel aan de ‘Human Library’ om meer begrip voor het onderwerp te kweken. © Dave Hendriks -
Foto Meulenhof

Ervaringsdeskundige uit Waalre geeft lezingen over
alcoholverslaving: Nooit meer drinken is een keuze
WAALRE - ‘Wie handelt vanuit passie heeft geen werk, maar een leven’. Dat is de lijfspreuk van Nieky van Vlerken (44). De
HR-deskundige, ondernemer, coach, teambuilder, schilder en moeder van twee pubers, leeft en werkt volgens haar eigen
motto en dat bevalt goed.

Nieky geeft ook lezingen. Over hoe zij de regie over haar leven weer terugpakte na het afkicken van haar alcoholverslaving. De
Waalrese is al bijna vier jaar volledig nuchter en gedreven om anderen te helpen inzien dat ook zij hun leven altijd kunnen bijsturen.

Nieky is een open boek. En zaterdag letterlijk. Dan geeft zij een lezing in de Human Library: Van flesmanagement naar
zelfmanagement. In de Eindhovense bibliotheek lees je dan geen boeken maar kunnen lezers ‘hun vooroordeel’ ontmoeten in
andere mensen. Het gaat dan om het aangaan van de dialoog met interessante individuen, die je in het dagelijks leven misschien
niet snel spreekt. Zo kun je bijvoorbeeld in gesprek met een Jehova’s getuige, met iemand die ongewild kinderloos is en met een
pleger van huiselijk geweld.

Buitensporig
In de theaterzaal van de bibliotheek geeft Nieky, aan een groter publiek, een lezing over alcoholverslaving. Als gastspreker maakt zij
het onderwerp, haar persoonlijke verhaal, vaker bespreekbaar. ,,Ik dronk buitensporig veel”, vertelt ze. ,,Maar het duurde lang eer de
‘gezellige’ wijntjes en sterke drank me de keel uithingen. Ik liet nog net de nagellakremover staan en dacht niet meer in glazen, maar
in flessen. Soms compleet dronken probeerde ik in mijn gedrag toch steeds zo consistent mogelijk te zijn. Het keerpunt kwam toen ik
een black-out kreeg en voelde dat ik zo niet meer wilde leven. Dat het tijd was voor actie.”

,,Sterke drank is een sociaal geaccepteerde drug en alcoholisme een wijdverbreid verschijnsel. Maar het is ook een ziekte die
geleidelijk aan ontstaat. Van een gezellig drankje op een feestje tot niet meer weten hoe je de dag doorkomt zonder de fles, is een
proces waarop je soms geen vat hebt. Ik zocht uitvluchten en liet me steeds weer gaan. ‘Morgen stop ik’, was gewoon een mindfuck,
want ondertussen bestond mijn ontbijtje uit een wijntje.”

,,Alcohol lijkt soms je grootste vriend, maar is in werkelijkheid je grootste vijand. Het is honderd miljoen keer gemakkelijker om te
blijven drinken, maar ik koos voor stoppen. Waar ik het voor deed? Natuurlijk voor mezelf, maar toch ook niet helemaal. Ik had een
hoger doel: ik wil een goede moeder zijn.”

Waardevol
Ondanks alle schuld- en schaamtegevoelens wil ieder mens zich waardevol voelen. Er is altijd een reden om te gaan drinken. Maar
er is ook altijd een reden om dat nooit meer te doen. Nieky: ,,Wat voor mij werkt, werkt ook voor anderen. Ik wil mensen inspireren
om uit hun destructieve comfortzone te komen. Je krijgt een sober leven niet cadeau, maar het is het allemaal zó ontzettend waard.”

PREMIUM
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