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Soort boek/stijl: Ervaringsverhaal van Stephanie waarin zij beschrijft waarom zij 
als 14-jarige uit huis werd geplaatst, verslaafd en dakloos werd, afkickpogingen deed 
en er op 23 jarige ook echt weer bovenop kwam. Met een voorwoord van Jan 
Marijnissen. Gecoacht door voormalig Nieuwe Revu journalist Bert Voskuil schreef 
Stephanie een ontroerend, vlot geschreven boek, direct en uit het hart. Stephanie 
schreef het boek omdat ze graag de situatie op de straat voor het voetlicht wilde 
brengen voor een breder publiek, om te laten zien dat er vaak jonge mensen op straat 
terecht komen en dat de hulpverlening vaak gebrekkig is, tekort schiet. 
 
Over de schrijfster: Stephanie-Joy (1986) werd geboren in Haarlem. Zij volgde 
onderwijs op een school voor doven en slechthorenden. Zij werd op 6-jarige leeftijd 
overreden en hield daaraan een handicap aan haar rechterbeen over. Ze kreeg 
anorexia en werd gediagnosticeerd als borderliner. Stephanie woont in Haarlem, is 
nu clean, houdt zich bezig met schrijven en zet zich o.a. in voor daklozen. 
 
Korte beschrijving: In dit boek beschrijft Stephanie-Joy hoe zij op 14-jarige 
leeftijd niet meer thuis kon blijven wonen. Ze vroeg van haar ouders teveel verzorging 
en aandacht. Als borderliner beschadigde ze zichzelf door met scheermesjes te 
snijden en ontwikkelde ze anorexia. Een dubbel gehandicapt meisje dat tussen wal en 
schip viel. Ze kwam terecht in hulpverlenercircuits, woonde in instellingen en een 
woongroep, opvanghuizen en een welzijnscentrum. Omdat ze enorm angstig en 
eenzaam was, met een enorme behoefte aan aandacht, geborgenheid en liefde, zocht 
ze troost en verdoving in drugs. Het begon met een stickie maar al snel kwam er ook 
cocaïne bij en raakte ze verslaafd. Stephanie beschrijft hoe ze op straat kwam te leven, 
wie haar vrienden daar waren, waar ze sliep en at, van wie ze werkelijk hulp kreeg, en 
hoe ze probeerde af te kicken. Dat lukte pas na vijf jaar toen het bijna te laat was. 
Toen werd Stephanie ook gelovig en kon ze weer opschieten met haar ondertussen 
gescheiden ouders, die niet wisten dat hun dochter op straat sliep. 
 
Citaten: Pag. 60: “’Ome’ Co, mijn nieuwe dealer, bel ik nu meerdere keren op een 
dag. Als ik hem vandaag voor de derde keer opbel en niet veel later bij hem in de auto 
zit, zegt hij: ‘Het gaat mij eigenlijk niets aan, maar doe je wel een beetje rustig aan? Ik 
ben verbouwereerd omdat hij dit aan mij vraagt. Hij is toch zeker wel gewend dat 
mensen hem meerdere keren op een dag bellen? Ik vraag hem of ik degene ben die 
het meest bestelt ‘Op dit moment wel, meisje,‘antwoord hij emotieloos.” 
Pag. 135: ” Mijn geest lijkt niet te stoppen. Steeds opnieuw ervaar ik een terugtrip. 
Het is net of ik een nieuwe dosis speed heb genomen.' Een dag later stort ze in. 'Vier 
dagen en nachten heb ik geslapen. Daphne vraagt me als ik na een week weer eens 
mijn gezicht laat zien, of het wel goed gaat. 'Ik dacht dat je dood was. Je hebt vier 
dagen niet bewogen, Steph!' zegt ze tegen me. Wat moet ik daarop antwoorden? Ik 
weet me helemaal geen houding meer te geven. Ik ben weer nuchter en verlang 
eigenlijk maar één ding... weer gebruiken.” 
Pag. 208 “ Vanmorgen las ik een oude brief van mijn moeder en mijn ogen bleven op 
een bepaalde zin hangen. ‘Jij was (en bent!) het mooie meisje dat ik niet heb kunnen 
zijn.’ Niet meer, denk ik, terwijl mijn moeder in mijn gedachten hoor zeggen dat ik 
oog als een junk. Ze kon door de anorexia bijna door me heen kijken, ik was lelijk 
mager, zei ze. Ik huil. Ik wil niet dat ik mijn dochter ooit hoef te zeggen: ‘Jij bent het 
mooie meisje dat ik nooit ben geweest.’ Want ik was zo mooi. Was zo mooi.” 



Recensies: Jan Marijnissen (in het voorwoord): ' Wie dit boek leest en een greintje 
inlevingsvermogen heeft, houdt het niet droog.' 
9 april 2009: http://haarlem.nieuws.nl/1339667 : “…Pappie's kleine meid slaapt op 
straat' staat op de 55ste plek in de boekentop-60. Van het boek zijn al 10.000 
exemplaren gedrukt. …In een rauwe, maar beklemmende stijl beschrijft de nu 23- 
jarige Stephanie-Joy haar leven tussen de daklozen en in de nacht- en dagopvang van 
het Leger des Heils. …. 
http://raarlemsdagklad.web-log.nl/raarlemsdagklad/2009/03/pappies-kleine.html 
“…. Het wonderbaarlijkste aan 'Pappie's kleine meid slaapt op straat' is dat het boek 
er überhaupt is gekomen. Dat de schrijfster de kracht heeft gevonden het te voltooien 
na alles wat zij heeft doorstaan. Daar is zij, op haar 23e, na een zwaar bevochten 
overwinning op de drugsdemonen, terecht bijzonder trots op….. Haar directe, 
onopgesmukte stijl laat weinig aan de verbeelding over. Het Haarlemse drugscircuit, 
dat een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefent op de jonge, depressieve 
Stephanie, wordt gaandeweg steeds grimmiger geportretteerd. Ook haar eigen 
aftakeling en ontgoocheling beschrijft zij onbarmhartig. 


