
IK HEET THOMMY-HIRAM PATTIPEILOHY 
 

[12/7 16:53] Thommy Pattipeilohy: Thommy bedank voor je rap tekst      
Thommy kan je vertellen wie je bent?  
Je naam, ouders, zus, wat je doet, hobby etc. Oom Ferry.  
 
Voornaam: Thommy-Hiram.  
Achternaam: Pattipeilohy.  
Geboortedatum: 23 Jan. 1993.  
Ik heb een zus: Zoey-Troy.  
Ouders: Moeders kant, heet van de achternaam: Latoel 
Vaders kant, heet van de achternaam: Pattipeilohy.  
 
Mijn vader, wou mij Thomas noemen. Omdat zijn vader: Thomas heet. (Denk ik, weet ik niet zeker.  
(Want ik kende hem als: Opa Tom. Maar heb hem nooit leren kennen, of ontmoet. Zelfde geld dat 
voor Oma Jule.  
Mijn moeder, wou mij Hiram noemen. Van de gitarist: Hiram Bullock. Spreek je uit als:(In het Engels: 
hui-rum) Hiram ook wel een Arabisch naam. Spreek je uit als (hie-ram).  
Dus ze besloten de namen te koppelen. Door “Thommy-Hiram” er van te maken.De achternaam heb 
ik dan weer wel van m’n vader. 
 
Mijn hobby’s: Rappen.  
Deed aan gedichten schrijven. Van emotionele tot naar De Here. En 18+.  Maar het liefst koos ik voor 
het rappen. 
 In het jaar 2016, verhuisde ik naar Thedinghsweert. En begon ik begeleidend, te wonen. En woon 
dan met meerdere in een huis. (Meer een bungalow. Denk maar aan een woonwagen, alles is plat.  
Vaders huis:Dus je hoeft niet van je slaapkamer, naar beneden te rennen, om naar de toilet te gaan.  
En van de toilet naar boven te rennen, om een douch te nemen. Ik leef en woon (dat vinden wij allen 
hier) hier luxe. Op de andere woningen, Zijn ze meer aan het verzorgen, de hele dag “ik moet iets 
doen, stil zitten kan ik niet” bezig. Op onze woning is het echt rust! Als er iets is, en dat is nauwelijks 
te zien. Of te horen. Want zou er iets aan de hand zijn. Bellen ze op een mobiel, een pieper gaat af.  
En met z’n allen. Van het hele terrein rennen ze naar een woning. Want zo zijn ze of getraind en doen 
hun werk. Ze hebben hier ook nachtdienst.  
 
En rond 22:00 gaan de begeleiders naar huis. Praten met hun mede-collega’s. En de meeste 
vertrekken. 3 begeleiders blijven achter, om de hele nacht op te blijven om te horen, 
wie herrie maakt. De derde persoon heeft slaap dienst. Als er wat is, kunnen ze er met z’n drieën zijn.  
De 3de is er alleen voor nood. En dan komen ze naar je woning om je het rustig te vertellen. Of, we 
hebben een apparaat boven onze deur hangen. Daar spreken ze van uit, om tegen ons te spreken. 
Nachtdienst werkt van 22:00 tot 7:00 ‘S’ochtends. En dan de volgende dag, werken er andere 
begeleiders van de ochtend naar de middag. Gaan naar huis, andere begeleiders nemen het over.  
En zij blijven tot 22:00 ‘S’avonds.  
 
Om 21:45 (kwart voor 10). 
Moeten wij naar onze kamers. Om 22:00 zijn de begeleiders vertrokken. In het weekend, mag je tot 
12:00 ‘S’nachts op blijven, in de woonkamer. Tv kijken, of iets anders. En je mag zelfs een drankje 
nemen. De een neemt bier, de ander weer wijn. Ik neem mijn “leveling’s hoest drankje” alcohol - 
likeur. Een luxe leven.  
Zoals ik al vertelde: In 2016 verhuisde ik naar Thedinghsweert. Maar ook in 2016, begon ik te rappen.  



2016 - anti - pest rap teksten. Ook in het Engels. Eind 2017, begin 2018 tot aan het heden:Maak ik rap 
teksten dat over: De Here gaan. Een oud bewoner: Amit. Die ook naar de kerk gaat van Oom Tom.  
Oom Tom & Tante Hanny. De andere groep waar ze in de ochtend muziek spelen.  
Zei vorig jaar nog eens: (En dat vergeet ik niet meer,(Want hij heeft het dan over mij.  
 
Amit: 
Hij zegt wel, dat hij niet in God gelooft. Maar zijn bewustzijn, gelooft er wel in. Gelooft wel in De 
Here. Dus, na dagen denken. Heeft hij wel gelijk gekregen. Want soms wil ik schelden en vloeken in 
mijn rap teksten. Maar om de een of ander reden, Lukt dat niet!Gek wordt ik er van! 
De ene kant, denk ik van:Fuck! Maar aan de andere kant: Heb ik het idee van,  
met de teksten van De Here. Maakt het mijn rap teksten, nog sterker. 
 
[13/7 07:35] Thommy Pattipeilohy: Een soort van hobby: 
Hou ook van andere uitdagen, Waarom? Omdat, als je iemand uitdaagt, komen de emoties naar 
boven. Je wilt schreeuwen, je wilt iemand een schop of een klap verkopen. Je krijgt ook de informatie 
binnen, Dat waar ze of heel verdrietig over kunnen worden, of heel boos, kwaad, woedend. Dat kan 
je weer in je hoofd verwerken. Waarbij je weet, zou je ruzie met hem / haar krijgen.Zorg dan dat je 
die woorden, niet gebruikt. En dat maakt, nou: Mij! Ik ben een en al van de leedvermaak.  
De agressie, de tranen. Het overlijden van een dierbare. Boe-hoe-hoe! Wat een Drama. Wat zielig! 
Laat me niet lachen! Ha-Ha-Ha! Zoals m’n ouders hadden verteld. (Wanneer ze nog bij elkaar waren).  
In het jaar: 2009. Ik was: 16. Lieten ze een video zien, waarbij ze wilde vertellen dat ik met “Autisme” 
ben geboren. Dus dat betekent: Autistisch. Geen drukte voor mij, word daar, dan van, gestrest. Te 
druk in m’n hoofd. Het is moeilijk voor mij om te: Schakelen. Dus bijv. Rekenen en taal. De ene keer 
kon ik goed rekenen. Dan ineens moeten we het werk omwisselen naar Taal werk. En dat maakte het 
moeilijk voor me. Want dan ben je met iets leuks bezig, En je moet ineens iets anders doen.  
Dus je hoofd zit vol met reken werk en sommen en cijfers. Dan shuffle, ze het op. En moet je klanken, 
en alfabetische woorden in je hoofd stoppen.  
Zoals ik vertelde over het leedvermaak. Ik Autistisch ben. Soms als m’n zus en ik ruzie krijgen, 
Gebruik ik m’n Autisme. Om te zorgen voor onschuld en verwarring. En m’n pa zegt dan tegen m’n 
zus, (iedere keer weer) / Waarbij zij het zat is). Als papa iedere keer tegen Zoey zegt: Je weet toch 
hoe tie is! (Daarbij wilt hij zeggen: hij is Autistisch). Maak ik grappen, gaat m’n zus er op in. Wat ik 
weer leuk vind en doorgaat met uitdagen. En zo krijgen we ruzie: HOERA! 
 
[13/7 07:47] Thommy Pattipeilohy: Ik ben licht autistisch.  
Zou ik zwaar autistisch zijn. Zou ik een kort lontje krijgen. Met woorden die ze uitspreken. Waarbij ik 
het verkeerd ontvang. En boos of kwaad word om de kleinste “ding” dat word besproken. Ik ben licht 
autistisch. Kan m’n woede èèn jaar in houden. Soms maanden of weken.  
Maar ik word alleen boos, als er echt wat aan de hand is. Zoals discrimineren, mijn hoofd en 
gedachten vullen zich op als een ballon. Eenmaal barsten, barst ik ook uit elkaar. Dus al m’n woede 
gaat naar een of meerdere personen. 
 
[13/7 19:54] Thommy Pattipeilohy: Och ja, helemaal vergeten.  
Was zo bezig met het info van mezelf.  
Dat ik vergat wat voor seksuele geaardheid ik leuk vind.  
Ik ben biseksueel. 


