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Nog jaren achter de tralies, maar toch naar de verkeersles
Gazet van Antwerpen - 17 Sep. 2019

Turnhout - In de gevangenis van Turnhout loopt deze week een opmerkelijke actie in het teken van de Week van de Mobiliteit.

De gedetineerden kunnen deelnemen aan verschillende workshops die draaien rond verkeersveiligheid. Het initiatief kwam van CAW
De Kempen, dat een zo gevarieerd mogelijk programma heeft uitgedacht.

Het doet de wenkbrauwen fronsen: workshops en sessies die in het teken staan van verkeersveiligheid, aan mannen die in de cel
zitten en dus niet met een voertuig rijden.

“Maar we mogen niet te veel stilstaan bij het hier en nu. Die mannen gaan ooit opnieuw in de maatschappij komen. En dus ook weer
in het verkeer. Ze stappen terug in hun auto of op hun motor, sommigen zijn misschien wel chauffeurs. We moeten het aanbod dat
buiten de gevangenismuren gegeven worden, ook binnen de gevangenismuren geven”, legt Jasmine Kennes van CAW De Kempen
uit. Samen met sport –en cultuurcollega's van De Rode Antraciet nam zij het initiatief om met het project van start te gaan.

“Het aanbod is de hele week heel gevarieerd. Maandagvoormiddag zijn we begonnen met een creatieve opdracht: sleutelhangers
maken voor vzw Rondpunt, een organisatie die verkeersslachtoffers ondersteunt. In de namiddag droegen de mannen een promille –
en marihuanabril, om ook lichamelijk te ervaren wat alcohol achter het stuur met iemand kan doen. Ook deden ze een ‘afleidingstest',
met een rekenmachine en niet met een gsm, want die mogen ze binnen de muren natuurlijk niet gebruiken.”

Dinsdag komt er een verkeersslachtoffer getuigen. “Wellicht gaat dat gesprek een impact hebben op de mannen en zal het nog even
nazinderen. Deze week spelen we tijdens de wandeling ook een afspeellijst met als thema mobiliteit die de mannen zelf hebben
samengesteld. De titels gaan van Rollin' van Limp Bizkit, over Fast Car van Tracy Chapman tot een nummer dat Tractorlied heet.”

Enkel in Turnhout

De gedetineerden zijn niet verplicht deel te nemen aan de workshops en sessies, maar de opkomst is toch groot. “En de reacties zijn
positief. We bereiken zo'n 70 mannen, dus we mogen niet klagen.”

Het is de eerste keer dat CAW het project organiseert en voorlopig loopt het enkel in de gevangenis van Turnhout. “Op het einde van
de week zullen we een goed beeld hebben van hoe de sessies en workshops verlopen zijn”, zegt Kennis nog. “Als dat een succes
geweest is, zijn we van plan het uit te rollen en er een jaarlijkse gewoonte van te maken.”
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