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"Ik was acht toen ik uit huis werd geplaatst. Mijn ouders brachten mij naar de Stenen Trappen, een internaat in
Roermond. Ik wist toen nog niet dat ik nooit meer 'gewoon' thuis zou wonen.
Dat ik nooit meer echt deel zou uitmaken van ons gezin van vader, moeder en twee oudere zussen."Zo begint
het verhaal van Florian. Veertien jaar woont hij bij Gastenhof, een van de instellingen van Koraal Groep. Het
zijn belangrijke jaren voor de jonge Florian. Hij groeit op, gaat naar school, krijgt zijn eerste vriendinnetje,
leert een vak en krijgt werk. Stap voor stap begeleidt de instelling hem naar meer zelfstandigheid. Totdat hij
uiteindelijk helemaal voor zichzelf kan zorgen.Het zijn ook jaren van tegenslagen. De thuissituatie is slecht.
Zijn moeder, die alles voor hem is, drinkt te veel en slikt pillen. Zij overlijdt plotseling, 48 jaar oud, aan een
hartinfarct. Florian probeert zijn leven weer op orde te krijgen en juist als alles weer op rolletjes lijkt te gaan,
krijgt hij een ernstig auto-ongeluk. "Ik was weer terug bij af."Inmiddels is Florian getrouwd en vader van twee
dochters. Hij werkt bij de instelling waar hij zo lang heeft gewoond.Dit boek gaat over zijn leven bij
Gastenhof. Het gaat ook over het belang van goede jeugdzorg.

Florian vertelde zijn verhaal aan Mehlika Schopen, communicatieadviseur bij Koraal Groep, die het voor hem
opschreef.
Zonder opsmuk; in zijn eigen woorden.Uit huis geplaatst is het eerste boek in een serie waarin Koraal Groep
cliënten uitnodigt over hun leven te vertellen. Het verhaal van Florian is helder: "Er is altijd een weg omhoog.
Ook voor een internaatskind. Je hoeft niet uit een goed nest te komen om iets in je leven te bereiken."

