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Tijdlijn

30-06-1969 Lana wordt geboren als tweede dochter en als 
eerste tweeling.

1972 Woonachtig in Z. in de Emmastraat.

1972-1973 Incident met buurmeisje,
De vraag is of ze vermoord is.

Eerste alter is ontstaat.

1974 Lana verhuist naar G.

Buurman valt Lana lastig.

1975 Seksueels misbruik door buurman.

1977 Ouders gaan scheiden.

Buurman probeert Lana te wurgen.

Tweede alter ontstaat.

Misbruik door oom bij opa in oma in huis.

1979 Getuige van een moord! Een Turkse man steekt de 
minnaar dood van zijn vrouw.

Een doodswens ontstaat bij Lana plus een eetstoornis.

1980 Van huis weglopen, maar keert ook weer terug.

1981 Bewustwording van het feit dat het niet normaal is als
een volwassene seks heeft met een minderjarige.
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Lana gaat niet meer naar school maar speelt voor 
oppas in het gezin.

1983 Moeder mishandelt oudste zus.

1984 Lana komt in punkscene terecht en begint te drinken 
en te blowen en maakt kennis met het criminele 
circuit.

1985 Lana gaat werken om schulden moeder af te lossen, 
maar wordt ook door moeder mishandeld en later het 
huis uitgeschopt.

1986 Lana ziet dat iemand wordt doodgeschoten in 
discotheek Parkzicht.

Vriendje Lana probeert haar te wurgen,
verschillende alter ego's ontstaan

Tot haar zeventiende zwerft Lana op straat.

1987 Krijgt eigen huisje, twee zusjes komen inwonen en 
Lana ontmoet haar eerste man.

Lana werkt in peuterspeelzaal.

Lana trouwt haar eerste man, het wordt een slecht 
huwelijk.

1988 Lana is zwanger haar man mishandelt haar, ze verliest
de baby.

Lana wil van 5-hoog springen maar wordt 
tegengehouden door man en vriend.

Lana's man wordt opgepakt in eigen woning in 
verband met gewapende overvallen.

Lana helpt vriendin die ook problemen heeft met 
partner. Deze man dreigt Lana neer te steken.
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Lana wordt door eigen man en man van vriendin 
achternagezeten.

1989 De twintigjarige Lana vlucht met hond en zusje naar 
Israël.

In Israël werkt Lana als au pair, maar wordt door een 
stel Arabieren gekidnapt (vrouwenhandel) het lukt te 
ontsnappen.

1990 Vakantie in Nederland; familie berooft Lana van haar 
geld. Terug in Israël zoekt ze troost in alcohol.

Dronken achter het stuur veroorzaakt ze een ongeluk.

Lana krijgt zelfmoordneigingen.

Lana hoort Jezus spreken
laat alles achter en bekeert zich tot het geloof.

Gaat bij de evangelisten wonen.

Ze wordt op een nacht meegenomen door een man,
Lana denkt dat het Jezus is.

Lana wordt in de woestijn opgesloten bij een sekte en
moet vasten en diensten bijwonen in een grot.

De evangelisten vinden het beter als Lana vertrekt 
naar het buitenland.

Lana vertrekt naar Engeland met zusje.

1991 Lana werkt in een hostel en bezoekt trouw de kerk.

Lana heeft last van een stalker en wordt bedreigd en 
keert met zus terug naar Israël naar de groep 
evangelisten.

Geobsedeerd door het geloof doet Lana alles voor de 
groep.
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De groep was een sekte uit Amerika die zich in Israël 
gevestigd hadden.

Lana volgt de groep mee naar Amerika en blijft daar 
tot haar vierentwintigste.

1993 Lana keert terug naar Nederland, omdat ze denkt dat
God haar hier toeriep.

Zusje en broertje gaan bij Lana wonen, maar niet 
voor lange duur. Lana komt weer bij een sekte 
terecht.

1993-1999 Lana wordt misbruikt door één van de 
voorgangers/pastoors van de sekte en vlucht naar een
Blijf-van-mijn-lijf-huis.

2000 Dertig jaar is Lana als ze wordt opgenomen in een 
psychiatrisch kliniek.

Lana volgt therapieën en gaat schilderen. 
Ze komt in de kliniek aar huidige man tegen.

2002-2005 Lana trouwt en er volgen meerdere zwangerschappen 
die helaas allen niet goed aflopen.

Als ze besluiten het proces te stoppen ontdekt Lana 
dat ze zwanger is en dit keer blijvend.

2005 Lana verhuist terug naar G. 
en is trotse moeder van een zoon.

2010 10 jaar therapieën afgerond.

Familiebanden hersteld.

Vrijwillig werkzaam bij als Ervaringsdeskundige bij 
Vivenz-cliënten ondersteuning, stichting Mee, en 
Homestart.

228



2011 Lana geeft lezingen en denkt aan een boek uitgeven.

2013 Het boek wordt uitgegeven!
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