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Tijdens de voltooiing van dit jaarverslag 
2021 kregen we als organisatie ongelooflijk 
triest nieuws te verwerken. Onze dierbare 
collega Tom Huys overleed totaal 
onverwacht op zaterdag 19 maart 2022. 
Plots besliste een sportief en gezond 
lichaam te stoppen met het leven. Geen 
zeggenschap, geen herkansing, de broosheid 
van het leven. Zo onwezenlijk en zo hard.

Want onze Tom was het leven. Met zijn 
tomeloze energie, zijn enthousiasme, 
zijn no-nonsense aanpak, met zijn 
professionaliteit en beroepsernst stond 
hij altijd voor iedereen klaar. Hij startte 
op 1 januari 2004 als sportfunctionaris 
in de gevangenis van Antwerpen, op 
dezelfde dag dat De Rode Antraciet het 
daglicht zag. Buiten een korte periode 
als sportfunctionaris in de gevangenis 
van Mechelen, was de Begijnenstraat in 
Antwerpen jarenlang zijn biotoop. Samen 
met het personeel, de gedetineerden en 
tal van samenwerkingspartners heeft hij 
onnoemelijk veel zaken verwezenlijkt. 
Hij geloofde sterk in nieuwe kansen voor 
gedetineerden en in de kracht van sport en 
cultuur hierbij.

Zo organiseerde hij in september 2021 
een fietsevent in de gevangenis van 
Antwerpen naar aanleiding van het WK 
wielrennen in België. Ook tijdens de voorbije 
coronaperiode bleef hij niet bij de pakken 
zitten. Toen groepsactiviteiten niet mogelijk 
waren, reed hij met een ‘sportkar’ door de 
gangen van de gevangenis om het nodige 
sportmateriaal te bezorgen op cel. Zijn 
glimlach en immer positieve ingesteldheid 
gaven vele gedetineerden een extra duwtje 
in de rug om te blijven bewegen. Hij was ook 
heel trots op de samenwerking met Opera 
Ballet Vlaanderen, tussen twee lockdowns 
door. Een groep vrouwelijke bewoners 
van de Begijnenstraat bracht onder 
begeleiding van een choreografe een eigen 
dansvoorstelling voor medegedetineerden. 
Met zijn boek ‘Fitness tussen muren’ voegde 
hij een klassieker toe aan de collectie van de 
gevangenisbibliotheken. En zo kunnen we 
nog wel even doorgaan…

Het laatste interview in dit jaarverslag is 
er eentje met Tom. Samen met penitentiair 
bewakingsagente Anneke Bonnier vertelt hij 
over het voetbaltornooi dat ze organiseerden 
in de gevangenis van Antwerpen. We 
hebben even getwijfeld over de publicatie 
ervan, omdat het zo confronterend is nu we 
afscheid moeten nemen van onze collega. 
Maar we zijn zeker dat Tom het niet anders 
zou willen.

We gaan onze Tom bijzonder hard missen. 
Voor ons team was hij een motivator en 
inspirator, de ziel en de motor voor nieuwe 
ideeën en projecten. Zalig unieke en 
hilarische momenten hebben we met Tom 
beleefd, op een manier die niemand anders 
gegeven is. Hij liet niemand onberoerd.

Het ganse team van De Rode Antraciet

Onze Tom…
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beste lezer,

Ik nodig je graag uit tot het lezen van het 
Jaarverslag 2021 van De Rode Antraciet. 
Het hoeft geen betoog dat ook dit jaar onze 
werking zwaar werd overschaduwd door 
de pandemie. De algemene maatregelen 
om de pandemie in te dijken werden 
onverkort toegepast in de gevangenissen en 
beïnvloedden op die manier onze plannen 
en projecten. Dat neemt niet weg dat zelfs in 
deze moeilijke omstandigheden interessante 
activiteiten en projecten werden 
gerealiseerd en de organisatie evolueerde 
naar De Rode Antraciet 2.0.

In 2020 startten we met een transitietraject: 
een grondige reorganisatie van De Rode 
Antraciet.  Directie en medewerkers 
bouwden samen aan een nieuw 
organisatieconcept: samenwerking op 
regioniveau, functionarissen die zowel 
sport als cultuur ter harte nemen en 
een afgeslankte maar slagkrachtige 
ondersteuningsstructuur vormen de 
hoofdlijnen. Vanaf 2022 wordt de nieuwe 
werking uitgerold. Bij deze feliciteer ik alle 
medewerkers die hun schouders onder 
deze transitie hebben gezet en momenteel 
inzetten op een vlotte implementatie.

Ondanks de pandemie bleven onze 
medewerkers zoeken naar mogelijkheden 
om zowel met gedetineerden als de 

samenleving buiten de muren aan de slag te 
gaan. Het verbinden van die twee werelden 
– nu en met het oog op de toekomst – is 
hierbij de rode draad. Cultuurfunctionarissen 
vertellen in dit jaarverslag over 
activiteiten die ze organiseerden, zoals 
poëziewandelingen en het artistiek project 
Zine Zine,  ambassadeurs van het project 
DIALOOG delen hun ervaringen met 
initiatieven rond het thema herstel en enkele 
sportpartners nemen het woord om de 
kansen die sport biedt in the picture te zetten. 

Participatie is voor De Rode Antraciet 
het sleutelwoord. Daarom blijft De Rode 
Antraciet inzetten op projecten die 
het denken en doen rond participatie 
versterken. Gedetineerden leren opnieuw 
verantwoordelijkheid op te nemen 
voor zichzelf, hun omgeving en de 
samenleving. sportfatikken, trainers en 
gedetineerden getuigen over het belang 
van deze projecten in enkele interviews. 
Naast sportieve activiteiten lenen ook 
(sociaal-)culturele projecten zich tot het 
opnemen van verantwoordelijkheid. Een 
participatief fotoproject in samenwerking 
met BREEDBEELD vzw is hiervan een 
voorbeeld. Ook ons Europees project ‘Sports 
in Prison, A Plan for the Future (SPPF)’ zet 
vooral in op participatie, dit met het oog op 
het versterken van gedetineerden in hun 
talenten en vaardigheden, ook na detentie.

Samenwerking met partners buiten de 
muren is meer en meer het DNA geworden 
van De Rode Antraciet. Daarnaast is zeker 

de samenwerking met de FOD Justitie - in 
alle geledingen - een cruciale factor in 
onze werking. Justitie heeft letterlijk en 
figuurlijk de sleutel in handen om onze 
werking mogelijk te maken en te faciliteren. 
Dit is verre van evident, maar wel een 
absolute noodzaak. Waar De Rode Antraciet 
en medewerkers van Justitie samen de 
schouders zetten onder een project kunnen 
er fantastische dingen ontstaan. Met onder 
andere The Breakaway konden we in het jaar 
van het WK Wielrennen de slogan ‘de koers 
is van ons’ ook achter de muren waar maken. 
Ook het voetbalproject Prison League was 
enkel mogelijk dankzij de ondersteuning van 
Justitie.

Deze projecten zagen het levenslicht en 
kregen voor gedetineerden betekenis, alleen 
maar dankzij medewerkers en vrijwilligers 
van De Rode Antraciet, partners die mee 
uitdagingen aangaan, financiële steun van 
de Vlaamse Overheid, de Europese Unie, 
gemeenten en steden, steunfondsen van 
gevangenissen, privé-partners en sponsors. 
Met financiële steun valt echter weinig te 
beginnen zonder de faciliteiten en cruciale, 
dagelijkse steun van Justitie en Vlaamse 
actoren.

Bij deze wil ik namens de Raad van 
Bestuur en de Algemene Vergadering alle 
stakeholders danken voor de inspanningen 
van het voorbije werkingsjaar. 

Gunter Gehre 
Voorzitter De Rode Antraciet

De Rode 
Antraciet in 
2021: volop in 
beweging!
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missie
Elke mens maakt deel uit van de samenleving. 
In een gevangenis is dat niet vanzelfsprekend.
De Rode Antraciet vzw werkt aan een maximale interactie 
tussen gevangenen en buitenwereld.
 
Vanuit die drijfveer brengt De Rode Antraciet vzw
een groepsaanbod van sport en cultuur
in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel.
Gevangenen krijgen hierdoor als mens de ruimte
voor engagement, zelfontplooiing en sociale verbinding.
 
De Rode Antraciet vzw realiseert dit aanbod voor en met gevangenen. 
Met een netwerk van partners brengt De Rode Antraciet vzw
zuurstof van buiten de gevangenis naar binnen. 
En realisaties en verhalen uit de gevangenis naar buiten.
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Meer weten 
over ons straf verhaal? 

Bekijk ons filmpje: 
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Ontsnap in gedachten:
poëziewandelingen
in de Kolonies

Thomas en Dieuwke, jullie waren nauw 
betrokken bij de uitwerking van dit project, 
maar de eerste aanzet kwam  
van sportfunctionaris Koen?  
 
Thomas: Ja, dat klopt. Hij was aanvankelijk 
van plan om het personeel van Wortel en 
Merksplas een looproute of iets dergelijks 
aan te bieden. We hebben vervolgens 
samen gebrainstormd over hoe we dat 
zouden aanpakken. Het leek ons leuk om 
op die route nog iets extra’s aan te bieden, 
bijvoorbeeld poëzie van gedetineerden. 
Wandelaars konden dan regelmatig even 
halthouden om een gedicht te lezen. 

Dieuwke: Het doel van het initiatief 
was om meer draagvlak te creëren bij 
het gevangenispersoneel door eens een 
activiteit voor hen te organiseren, in plaats 
van voor gedetineerden zoals we gewoonlijk 
doen. Door de combinatie met poëzie 
werden zij toch nog betrokken en werkten ze 
mee aan een activiteit buiten de gevangenis.

Het initiatief werd daarna nog uitge- 
breid qua doelpubliek, want uiteindelijk  
kon eender welke wandelliefhebber de 
routes lopen.  
 
Dieuwke: Inderdaad, het initiatief werd heel 
breed gecommuniceerd, via verschillende 
websites, affiches en flyers. Mensen uit 
de buurt van de Kolonies kwamen de 
wandelingen doen en gedetineerden gaven 
de info ook door aan familie, zodat die 
op zoek konden gaan naar hun gedicht. 

Bovendien waren alle betrokken gemeentes 
en toeristische diensten bereid om mee 
promo te maken voor onze wandelingen. Net 
omdat de routes toegankelijk waren voor 
een breed publiek, werd het initiatief heel 
goed mee ondersteund door bijvoorbeeld 
Stad Hoogstraten, gemeente Merksplas, 
Toerisme Merksplas en Natuur en Bos.

Op een gegeven moment haakten jullie met 
het initiatief ook in bij ‘Heel het land’, een 
troostende tiendaagse die stilstond bij elke 
vorm van verlies die de coronacrisis met zich 
meebracht. 
 
Thomas: Onze wandelingen liepen over 
2 maanden, maar de aftrap gaven we 
inderdaad binnen die 10-daagse. Dat 
event riep op om even stil te staan bij het 
geleden coronaleed, niet met een grootse 
campagne, maar eerder ‘grassroots’,  via 
kleine initiatieven op veel verschillende 
plekken. Ons initiatief had wel zijn plaats in 
dat geheel: even uit de drukte, in de bossen 
wandelen, en onderweg stilstaan bij poëzie. 

Het poëzieluik was voor jullie rekening, hoe 
hebben jullie dat precies aangepakt? 

Thomas: We lanceerden in de eerste plaats 
een oproep onder gedetineerden voor 
nieuwe gedichten. Daarnaast gingen we op 
zoek naar gedichten die de afgelopen jaren 
werden geschreven door gedetineerden. Niet 
alleen in Wortel en Merksplas maar in alle 
Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Het 
werd dus een combinatie van gedichten die 

01: corona

Ook in 2021 was de impact van COVID-19 
nog groot. Maatregelen versoepelden, 
maar verstrengden ook weer als de 
omstandigheden dat vroegen. Ons groeps-
aanbod bleef onderhevig aan beperkingen, 
projecten werden uitgesteld of op een 
andere, creatieve manier ingevuld. Eén 
van deze corona-initiatieven is ‘Ontsnap in 
gedachten’: twee wandelroutes met poëzie 

van gedetineerden doorheen het unieke 
landschap van de oude landloperskolonies 
in Wortel en Merksplas. Multimediaal, maar 
vooral verbindend en troostend in tijden 
van afstand en verlies. We vroegen aan 
cultuurfunctionarissen Dieuwke Goedemé 
en Thomas Baeckens hoe het idee voor deze 
poëzieroutes ontstond en vorm kreeg. 

Illustratie poëziewandelingen door gedetineerde
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Ik hoop dat we 
andere mensen 
bereikt hebben dan 
anders. En dat we 
hen via dit initiatief 
een inkijk hebben 
kunnen geven in 
wat we doen in de 
gevangenis.

01: corona

speciaal voor de wandeling zijn geschreven 
en ouder werk. Dieuwke en ik hebben samen 
de selectie gemaakt. 

Na de selectie van de gedichten, hoe kregen 
de wandelingen praktisch vorm?

Thomas: Nadat we besloten hadden hoeveel 
gedichten we zouden ‘presenteren’ op de 
routes, bedachten we dat het leuk zou zijn 
als het niet louter om het lezen van een 
gedicht zou gaan. Daarom kozen we voor 
een digitale beleving, met QR-codes die 
online naar de gedichten doorverwezen. Bij 
het gedicht vonden bezoekers dan telkens 
een illustratie of audiofragment. We bekeken 
welke gedichten zich het best leenden 
om voorgelezen te worden en in onze 
nauwe kring gingen we op zoek naar goede 
stemmen die de gedichten wilden inlezen. 
Zo probeerden we een goede afwisseling te 
vinden tussen het auditieve en visuele aspect. 

Waar liepen de wandelroutes precies? 

Thomas: Beide wandelingen liepen 
doorheen de oude landloperskolonies van 
Wortel en Merksplas. Een uniek landschap, 
en de Kolonie van Wortel is zopas zelfs 
bekroond tot Unesco-werelderfgoed! 

In Wortel werd een eigen route uitgestippeld 
van ongeveer 5 km, in Merksplas werd 
een bestaande route gebruikt, het 
Vagebondjespad van om en bij de 6,5 km.

Dieuwke: We hebben niet echt geselecteerd 
op basis van een thema. Veel gedichten 
gingen natuurlijk onvermijdelijk over 
‘in de gevangenis zitten’ of over relaties 
onderhouden in de gevangenis. 

Thomas: De titel van ons initiatief, ‘Ontsnap 
in gedachten’, is trouwens een fragment uit 
een participatief gedicht uit de gevangenis 
van Antwerpen, i.s.m. stadsdichter Seckou. 
Dat heeft ook in het groot aan de gevel van 
de Begijnenstraat gehangen. De titel ervan 
paste thematisch heel mooi bij dit initiatief.
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Hebben jullie een zicht op het aantal 
wandelaars?

Dieuwke: We konden zien hoe vaak de 
QR-codes gescand werden, en wandelaars 
konden online ook feedback geven. Zowel 
uit de cijfers als uit de commentaren bleek 
toch een grote belangstelling, verschillende 
mensen vonden het voor herhaling vatbaar. 

Thomas: Er zijn, en cours de route, ook wel 
wat QR-codes verdwenen. Maar Koen heeft 
zich als een zeer goede huisvader over 
die routes ontfermd en ze altijd meteen 
vervangen door nieuwe.

Hebben jullie zelf ook de routes gelopen?

Thomas: Jazeker, in Wortel hebben we 
de route samen gewandeld met het 
coördinatieteam van de gevangenis. Ik kreeg 
heel toffe reacties achteraf!

Dieuwke: In Merksplas deden we hetzelfde, 
soms was het een beetje zoeken om alle 
codes te vinden, maar uiteindelijk lukte het. 
Dat gaf het nog een avontuurlijk tintje!

Was is voor jullie nu eigenlijk de 
belangrijkste meerwaarde van zo’n initiatief? 

Thomas: Ik vind het altijd heel belangrijk dat 
we manieren blijven zoeken om de dingen 
die we binnen de gevangenis doen ook naar 
buiten te brengen. En dit was een nieuwe 
aanpak: een mooie combi van cultuur en 
sport. Bovendien in samenwerking met de 

Het was ook 
een manier voor 
gedetineerden 
om naar buiten te 
brengen hoe zij zich 
voelen, en hoe het 
dagelijks leven is 
in de gevangenis. 
Zij konden op deze 
manier hun verhaal 
vertellen aan 
burgers, mensen die 
normaal gezien niet 
in aanraking komen 
met die wereld 
achter de muren

toeristische diensten, wat nog maar 
zelden of nooit gebeurd was. Ik hoop 
dat we op die manier wat andere 
mensen bereikt hebben dan anders. 
Niet het publiek dat we via onze 
andere kanalen al bereiken, maar 
mensen die gewoon graag wandelen 
of toevallige passanten. En dat we 
hen via dit initiatief een inkijk hebben 
kunnen geven in wat we doen in de 
gevangenis. 

Dieuwke: Het was ook een manier 
voor gedetineerden om naar buiten te 
brengen hoe zij zich voelen, en hoe het 
dagelijks leven is in de gevangenis. Zij 
konden op deze manier hun verhaal 
vertellen aan burgers, mensen die 
normaal gezien niet in aanraking 
komen met die wereld achter de 
muren. Dus het was zeker ook een 
meerwaarde voor gedetineerden, 
doordat hun werk een ander en groter 
publiek vond. 

Licht

Ik ben kwaad op het licht 
Ik ben kwaad op het duister 
Ik word zot van de stilte 
Ik word doof als ik luister 
 
En dan plots, ook al is ie er niet 
Is ie daar 
Die geur 
En ik dans in gedachten 
Ik dans door de deur 
En ik hou van het licht 
Ik ben verliefd op het duister 
En als je heel stil bent 
Kan je het horen 
De naam die ik fluister 
 
--A-- 
 
2017, gevangenis van Dendermonde
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ZINE ZINE: Gedetineerden  
maken eigen magazine  
in de gevangenis van Gent

Met het project Zine Zine (officiële titel ZINE 
ZINE ZINE) ging het kunstenaarscollectief 
Topo Copy binnen het S.M.A.K. Beweegt-
programma aan de slag met gedetineerden 
in de gevangenis van Gent om een eigen 
magazine te maken. Door de grote 
impact van corona werden de originele 
plannen gewijzigd maar zochten ze naar 
alternatieven om ondanks de maatregelen 
iets voor de gedetineerden te kunnen 
betekenen. Intussen zijn er tijdens de 
voorbije coronaperiode al twee edities 
gemaakt. We gingen in gesprek met 
Hidde Van Schie, S.M.A.K.-medewerker en 
coördinator van S.M.A.K. Beweegt, en Jonas 
Nachtergaele van Topo Copy om te horen 
hoe zij het project in coronatijden hebben 
beleefd.

Kunnen jullie iets vertellen over de 
algemene werking van Topo Copy en het 
S.M.A.K. Beweegt-programma en de impact 
van corona hierop?   

Jonas: Topo Copy is een artistiek collectief 
in Gent met een printatelier. We zetten onze 
werkplaats ook open voor samenwerking 
met andere kunstenaars. Die samenwerking 
kan verschillende vormen aannemen: de 
ene keer zijn we uitgever voor iemand, de 
andere keer gaan we echt in collaboratie op 

01: corona
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gelijke voet of maken we iets in opdracht 
met onze machines. Heel vaak werken 
wij met een bepaalde druktechniek, de 
RISO-print, een techniek die zweeft tussen 
zeefdruk en stencil. Daar zijn we sinds 2011 
in gespecialiseerd. 

De impact van corona was bij aanvang heel 
erg groot, we zijn ook gewoon even dicht 
gegaan. Doorheen de crisis hebben we ons 
kunnen terugplooien op onze atelierwerking, 
die kon blijven doorgaan vanop afstand via 
video maar veel minder met de kunstenaars 
ter plekke. Het werk in het atelier liet ons 
wel toe om in isolatie verder te werken. De 
grote projecten en festivals waarvoor wij 

gevraagd worden, vielen natuurlijk weg. Ook 
veel interessante ontmoetingen vielen weg 
waardoor het netwerk waarin nieuwe dingen 
zich vaak aandienen, grotendeels afwezig was.

Hidde: Voor ons is het heel ingewikkeld 
geweest. S.M.A.K. Beweegt werkt vanuit het 
idee dat we allerlei groepen ontvangen in 
het museum die weinig contact hebben 
met hedendaagse kunst en dat we daar 
actief mee aan de slag gaan. Dat kan 
gaan van psychiatrische patiënten over 
mensen met dementie tot vluchtelingen. 
De resultaten van deze projecten tonen 
we altijd in het museum. We willen niet 
aan therapie of sociaal werk doen maar 
echte kunstprojecten ontwikkelen die op 
hun beurt een impuls geven aan processen 
binnen het onderwijs, de hulpverlening of  
de psychiatrie.

Dit alles was dus bijna niet mogelijk want 
het museum was een tijdje gesloten, en 
na heropening konden we geen groepen 
ontvangen. Dus we hebben de laatste 
twee jaar vooral plannen geschreven, 
aangepast en weer uitgesteld. Voor onze 
afdeling publieksbemiddeling en met name 
S.M.A.K. Beweegt is het dus zeer moeilijk 
geweest terwijl andere afdelingen zoals 
collectiebeheer en communicatie wel 
konden blijven verder werken. Maar het 
project in de gevangenis – ondanks dat 
het een sterk gewijzigde versie van het 
oorspronkelijk idee was – heeft op één of 
andere manier toch gewerkt.

Hoe zag het alternatieve concept voor dit 
project er dan concreet uit?

Hidde: Zine Zine was een vervolg op het 
project ‘Borderline Books’ waarbij 7de jaars-
studenten van het SKI (Secundair Kunst 
Instituut Gent) en gedetineerden drie jaar 
lang tekenden in schetsboeken. De werken 
werden getoond tijdens een expo en 
verschenen in een bijhorende publicatie. 

Nu wilden we graag iets nieuws doen, 
iets met een snellere omlooptijd omdat 
we merkten dat de gedetineerden die 
deelnamen aan Borderline Books door de 
lange duur van het project eigenlijk geen 
zicht hadden op het uiteindelijke resultaat. 
Ik dacht dat het interessant kon zijn om 
ook iets inhoudelijker te werken met de 
gedetineerden via het maken van een eigen 
magazine. Een zogenaamd ‘Zine’, een wat 
punkachtig blaadje waarin je verschillende 
ideeën en vormen van expressie kunt 
bundelen, een manier om met elkaar in 
dialoog te gaan. 

Topo Copy leek me de ideale partner om 
dit aan te pakken op een artistieke manier. 
Maar uiteindelijk is slechts één fysieke 
workshop kunnen doorgaan. De piste om ook 
kunstenaars en schrijvers in de gevangenis 
te laten samenwerken met de gedetineerden 
hebben we moeten verlaten. 

Jonas: Wij waren enthousiast over het 
idee van een magazine voor en door 
gedetineerden. De laatste jaren proberen 

Het project in 
de gevangenis 
– ondanks dat 
het een sterk 
gewijzigde 
versie van het 
oorspronkelijk 
idee was – heeft 
op de één of 
andere manier 
toch gewerkt.

© Jonas Nachtergaele
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we een sociale component in onze 
werking te verweven, de vraag van 
S.M.A.K. paste hier perfect in. We 
willen ons mee inzetten voor bepaalde 
groepen, hun stem laten horen binnen 
de samenleving. 

Twee keer zijn we de gevangenis 
kunnen binnengaan: eerst voor een 
rondleiding, een tweede keer voor 
een workshop met de gedetineerden. 
Daarna vormden we de fysieke 
workshops om naar communicatie via 
individuele pakketten, op die manier 
bleef het contact heel bijzonder. De 
gedetineerden kregen een brief en 
een opdracht, samen met specifiek 
werkmateriaal zoals schetspapier, 
een balpen en illustraties van werken 
in het S.M.A.K. die met balpen 
zijn gemaakt. We kregen heel veel 
materiaal teruggestuurd. Tekeningen 
zonder woorden, creatieve antwoorden 
op bepaalde vragen. De resultaten 
werden verwerkt in een artistieke 
publicatie, een bundel tekeningen die 
in de gevangenis en via het S.M.A.K. 
werd verdeeld.

Waren jullie tevreden over het 
uiteindelijke proces en resultaat?

Jonas: Door die pakketten hebben 
we keuzes moeten maken die we 
anders niet hadden moeten maken. 

Maar ik ben eigenlijk echt content 
met die oplossing. De eerlijkheid in 
de tekeningen en het materiaal dat 
werd teruggestuurd vormde een echte 
meerwaarde. Je hebt op het moment 
zelf geen echte interactie waardoor de 
resultaten een stuk ‘zuiverder’ zijn. Er 
is geen inmenging in het maakproces. 
In een fysieke workshop reageren wij 
soms meteen op wat de deelnemers 
aan het maken zijn waardoor je het 
eigenlijk al beïnvloedt. Het was wel 
jammer dat we de reacties van de 
gedetineerden niet konden zien toen 
de bundel klaar was en verdeeld werd 
in de gevangenis. 

Hidde: De oorspronkelijke insteek 
was om een dialoog te voeren 
met gedetineerden, om in te gaan 
op verschillende soorten inhoud: 
gedichten, recepten, verhalen... 
Uiteindelijk is het een heel beeldende 
oplossing geworden, dat vond ik 
in het begin toch wat moeilijk. Ik 
was bang dat het te ver zou afstaan 
van de doelgroep.  Vanuit S.M.A.K. 
Beweegt vinden we het belangrijk dat 
de doelgroep zich gerepresenteerd 
voelt en dat het resultaat niet enkel 
esthetisch fraai oogt. Het gevaar 
bestaat dat andere kunstenaars het 
heel tof vinden maar de doelgroep 
zelf niet. Desondanks vind ik dat het 
alternatief een interessante en mooie 
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publicatie is geworden, met toch heel wat 
indrukken en expressies vanuit de doelgroep 
zelf. Door deze dialoog ook te delen met een 
breed publiek proberen we een genuanceerd 
gesprek op gang te brengen: hoe kijken we 
als samenleving naar gedetineerden en hoe 
gaan we ermee om? Dat blijft voor mij een 
heel belangrijke uitdaging. 

Jonas: Je merkt dat er aan zo’n project 
heel wat doelstellingen hangen, vanuit 
het museum, vanuit de gevangenis, 
vanuit De Rode Antraciet. Voor ons als 
kunstenaars die met de doelgroep aan de 
slag gaan, is het moeilijk om aan al die 
verschillende doelstellingen te voldoen. 
Voor het 2de pakket met de balpennen zijn 
we bijvoorbeeld echt gaan graven in de 
collectie van het S.M.A.K. om te zoeken naar 
‘stylo-tekeningen’ om zo de link met het 
museum duidelijk te maken. 

De bundel tekeningen werd uiteindelijk ook 
tentoongesteld in een kleine galerijruimte in 
Gent, wat waren de reacties?

Jonas: We hebben de tekeningen inderdaad 
getoond in de galerij van Animal Tank. Door 
de tekeningen apart te presenteren komen 
ze meer binnen bij de bezoekers en komt 
het gesprek op gang. De onwetendheid 
en de clichés over de gevangenis komen 
dan vaak aan bod, maar je merkt ook 
dat mensen openstaan om die clichés te 
doorprikken, er dieper op in te gaan. Wat 
voor mij bijvoorbeeld duidelijk is geworden: 
gedetineerden zijn ook maar gewoon 

een stuk makkelijker. De fysieke ontmoeting 
kan weer centraal staan.  Als het aan mij ligt, 
moet het mogelijk zijn om 2 keer per jaar 
een reeks workshops te organiseren.

Jonas: Voor een volgende editie van Zine 
Zine, in het voorjaar van 2022, willen we 
inzetten op snelheid, zowel wat betreft 
het maakproces als de verdeling van 
het resultaat. Door corona verliep het 
hele proces wat trager. Nu willen we de 
gevangenis ingaan voor 2 workshops 
en meteen een week later het resultaat 
verdelen onder de deelnemers en de andere 
gedetineerden. De betrokkenheid wordt 
daardoor een stuk groter. 

Heel concreet willen we werken rond 
‘Pop-art’ om een link te maken met de 
popart-expo die momenteel loopt in 
het S.M.A.K. We gaan hiervoor naar de 
gevangenis met een zelfbedacht Do-It-
Yourself zeefdruksysteem, gedetineerden 
kunnen daarmee collages maken op groot 
formaat. De gemaakte unieke stukken 
worden gereproduceerd in postervorm. 
Die posters worden dan op een originele 
manier gebundeld tot een 3de Zine Zine.  
 

smak.be/nl/smak-beweegt 
www.topocopy.org

De eerlijkheid in 
de tekeningen en 
het materiaal dat 
werd teruggestuurd 
vormde een echte 
meerwaarde. 
mensen zoals jij en ik.  Ze hebben uiteraard 
een misstap begaan waardoor ze in de 
gevangenis zijn beland. Maar je kan met hen 
een gesprek voeren los van die misstap.

Hidde: Ik hoop dat we voor een toekomstige 
editie de resultaten opnieuw kunnen 
presenteren in het museum zelf, voor een 
breed publiek. Het zou echt goed zijn dat 
het traject opnieuw deel kan uitmaken van 
het museum en dat we op die manier verder 
kunnen inzetten op een langetermijndenken.

Intussen ziet het ernaar uit dat de verdere 
impact van corona voor 2022 minimaal zal 
zijn. Hoe zal het project nu verder vorm 
krijgen?

Hidde: Via het S.M.A.K. Beweegt programma 
zetten we in 2022 verder in op de doelgroep 
van gedetineerden door het traject van 
Zine Zine verder te ondersteunen. We 
blijven waken over alle onderliggende 
doelstellingen, het feit dat we opnieuw 
workshops kunnen inplannen maakt dit toch 
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Sportfatikkenwerking  
geeft fitnessaanbod  
een nieuwe adem
Nadat in de gevangenis van Oudenaarde al 
een hele tijd met fatiks werd gewerkt ter 
ondersteuning van het fitnessaanbod, groeide 
de ambitie bij functionaris Heather Loontjens 
om dit ook in de gevangenis van Gent op 
poten te zetten. Met corona als katalysator 
en met de volledige steun van de lokale 
directie, is de sportfatikkenwerking sinds 
september 2021 ook in Gent een feit. De inzet 
van fatiks laat toe om fitness überhaupt te 
laten doorgaan in tijden van corona en om de 
expertise van de aanwezige gedetineerden in 
te zetten. Het aantal uren fitness evolueerde 
zomaar even van 15 à 16 uur per week naar 
meer dan 40u per week. De wachtlijst, die 
voordien vaste prik was, is verdwenen. We 
spraken met twee van de sportfatikken in 
Gent over hun motivatie om deze bijzondere 
rol op zich te nemen.  

Waarom kozen jullie ervoor om sportfatik  
te worden? 
 
Steven1: Ik ben van het motto ‘een gezonde 
geest in een gezond lichaam’. Er zijn in de 
gevangenis te weinig mogelijkheden qua 
sport, door sportfatik te zijn kan ik meer 
werken aan mijn gezondheid en kan ik 
andere mensen helpen. Dus enerzijds doe ik 
het voor mezelf, om mij beter te voelen en 
terug wat sportiever te zijn, tegelijkertijd ook 
om andere mensen mee in dat verhaal te 
betrekken, hen bij te brengen wat het belang 
is van bewegen en gezond eten. Als je in de 
gevangenis ongezond eet en weinig beweegt 
dan kan je hier op het einde naar buiten 
rollen. 

Behram1: Ik wil ook mensen iets bijleren 
over gezondheid en hoe ze op een juiste 
manier kunnen fitnessen. Sommige sporters 
doen oefeningen op een manier die heel 
ongezond is voor het lichaam, ik wil hen 
helpen om de oefeningen op de juiste 
manier te doen, zonder hun lichaam te 
overbelasten. Toen ik hoorde dat er een 
plaats vrijkwam als sportfatik, heb ik mij dus 
onmiddellijk kandidaat gesteld. Eens ik vrij 
ben, wil ik dit werk graag blijven doen. Waar 
ik woon is ook een fitnesszaal en ik wil daar 
verder aan de slag als fitnessbegeleider.

Zijn jullie altijd al sportief geweest?

Steven: Ja, maar niet in een specifieke 
sport. Als kleine jongen ging ik altijd op 
wintersportvakantie. Op mijn 11de ben ik 
begonnen met skateboarden, tot mijn 18 
jaar zat ik echt elke dag in het skatepark. 
Daarna werd het wat minder omdat ik meer 
begon uit te gaan. De laatste jaren heb ik 
mij ingeschreven in een fitnessclub met heel 
wat faciliteiten. Naast fitnessen kan je er ook 
tennissen, zaalsport doen, zwemmen. 
Daar ’s morgens gaan sporten gaf mij echt 
energie om de rest van de dag door te 
komen. Ook met padel ben ik een periode 
heel fanatiek bezig geweest.  

Behram: Ik ben buiten ook altijd bezig 
geweest met fitness. Mijn twee broers 
zijn allebei bodybuilder en doen mee aan 
wedstrijden. Mijn vader was vroeger bokser, 
ik kom dus echt uit een sportfamilie. Boksen 
heb ik ook nog geprobeerd, maar ik merkte 

Als ik nu terug op 
mijn cel kom dan 
ben ik happy want ik 
heb kunnen trainen 
en ik heb mensen 
kunnen helpen. 
Deze job is een van 
de mooiste die er is 
en ik wil het sowieso 
buiten verderzetten.

dat dat niets voor mij was. Ik ging liever mee 
met mijn oudere broers naar de fitness.

Wat betekent sport voor jullie en wat is het 
belang ervan in de gevangenis?

Steven: Door te sporten kom je uit de sleur 
van de gevangenis, anders zit je constant in 
je cel. Zo kan iedereen stoom afblazen, wat 
soms nodig is in de gevangenis. Het is een 
echte uitlaatklep!

Behram: In plaats van tv te kijken in hun cel, 
kunnen gedetineerden zich door te sporten 
nuttig bezighouden. Op het moment dat ik 
aan het sporten ben, vergeet ik alles en is de 
stress gewoon weg. Ik denk dat dat voor de 
meeste mensen wel het geval is.

Wat doen jullie concreet als sportfatik? 

Steven: In de gevangenis heerst soms een 
machocultuur, sommige gedetineerden 
denken dat het gaat om zoveel mogelijk 
heffen, maar het belangrijkste is om de 
beweging op de correcte manier te doen, 
met minder gewicht. Op die manier voorkom 
je blessures en haal je toch het gewenste 
resultaat. Daarnaast zorg ik ook voor de 
goede werking van de fitnesszaal: is al het 
materiaal in orde? Staat de muziek niet te 
luid? Heeft iedereen een handdoek? Houdt 
men zich aan de regels van de fitnessruimte? 
Ik ga niet de chef spelen, want dat komt 
niet goed over, maar ik wijs er wel op dat 
bepaalde zaken niet toegelaten zijn.

Behram: Sommige gedetineerden vragen ook 
om samen te trainen. Of ik geef oefeningen 
die ze zelfstandig kunnen uitvoeren. Je hebt 
natuurlijk altijd mensen die denken dat ze 
alles beter weten en het verkeerd doen. Dan 
probeer ik te helpen en hun oefeningen te 
corrigeren. Er zijn er die dat appreciëren, 
maar je hebt er ook die geen hulp willen. 
Achteraf hoor ik dan dat ze pijn hebben aan 
hun rug.

Wat is het leukste aan de rol van sportfatik?

Steven: Dat ik zelf meer sport kan be-
oefenen! Ik heb meer tijd om zowel cardio 
als krachtoefeningen te doen. Daarnaast heb 
ik meer sociaal contact en kan ik mensen 

1 de namen van alle personen in dit interview werden gewijzigd 
om de anonimiteit van de betrokkenen te garanderen
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helpen. Sinds de dag dat ik sportfatik ben 
geworden, kom ik altijd tevreden terug in 
mijn cel. Ervoor was ik gewoon fatik en had 
ik vaak stress. Als ik nu terug op mijn cel kom 
dan ben ik happy want ik heb kunnen trainen 
en ik heb mensen kunnen helpen. Deze job 
is een van de mooiste die er is en ik wil het 
sowieso buiten verderzetten. Mijn stress 
is volledig weg en het is een fantastische 
uitlaatklep.

Behram: Het leukste is inderdaad dat je wat 
meer kan sporten en dat je mensen kunt 
helpen. Mijn broers sturen zelf wekelijks 
sport- en eetschema’s door die ik kan volgen 
en die kennis geef ik dan door.

Wat leer je er zelf van?

Steven: Ik vind mezelf een beetje terug in de rol 
die ik buiten ook had. Ik had een commerciële 
functie waarbij ik altijd mensen informeerde 
en verder hielp met wat ze zochten. Hier is dat 
een beetje hetzelfde, je helpt mensen verder 
met de doelen die ze willen bereiken. Ik leer 
ook bij over fitness zelf: ik haal boeken uit de 
bibliotheek om bij te leren, te verdiepen en door 
te geven aan anderen. 

Behram: Ik leer veel beter met mensen 
omgaan, vroeger was dat moeilijk, ik kon 
dat niet. Ik ben veel socialer geworden en 
ik leer hoe ik voor een groep moet staan. Ik 
heb ook geleerd om op een rustige manier te 
communiceren, terwijl dit vroeger wel eens 
uit de hand kon lopen. De psychosociale 
dienst heeft dit ook al gemerkt en gezegd 
dat ik goed bezig ben.

02: participatie

Krijg je meer waardering als lesgever omdat 
je een medegedetineerde bent?

Steven: Ja, ik denk van wel. Moest er daar een 
chef staan dan zou dat helemaal anders zijn. 
Wij zijn one of the team, een soort familie, we 
zitten allemaal in dezelfde miserie. Ik krijg ook 
echt waardering in de zin dat ze mij bedanken 
als de sessie voorbij is. Ik bedank hen dan ook 
om te komen, want als zij niet komen, dan heb 
ik geen werk. Het is gewoon een kwestie van 
hoe je met de mensen omgaat.

Behram: Het gaat ook niet altijd alleen over 
fitness, wij luisteren vaak naar de problemen 
van de mensen. Eigenlijk zijn we ook een 
beetje psycholoog. Ze moeten soms gewoon 
hun verhaal kwijt kunnen.

Wat vind je van de 2-wekelijkse 
ondersteunende gesprekken met 
de sportfunctionaris?

Steven: Ik denk dat zo’n overleg zeker zinvol 
is, communicatie is de sleutel. Moesten we 
elkaar nooit zien dan kan er geen goede 
werking gegarandeerd worden. Dat overleg 
moet zeker behouden worden.

Krijg je ook waardering van het overige 
gevangenispersoneel? 

Steven: Ja, sommige beambten vinden dat 
echt super! Er zijn zelfs chefs die ook naar 
de fitnessruimte komen om mee te sporten. 

Ik ben veel socialer 
geworden en ik 
leer hoe ik voor 
een groep moet 

staan. Ik heb ook 
geleerd om op een 

rustige manier te 
communiceren, 

terwijl dit vroeger 
wel eens uit de hand 

kon lopen.

© De Rode Antraciet
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Count me in! is een driejarig project 
dat bestaande initiatieven in de 
gevangenissen waarbij gedetineerden 
een actieve rol opnemen onder de 
loep neemt en extra impulsen geeft. 
Daarnaast wil het ook innovatieve 
trajecten introduceren en kijken welke 
impact dit heeft op de gedetineerden 
zelf én het detentieklimaat. Twee 
projectmedewerkers zijn sinds april 
2021 aan de slag, een derde start in 
maart 2022. Ze ondersteunen onze 
functionarissen in het uitwisselen 
van kennis over lokale participatieve 
projecten, waardoor nieuwe inzichten 
vertaald en verschaald kunnen 
worden naar andere gevangenissen. 
Daarnaast zoomen ze regelmatig 
uit en bewaren ze een open blik om 
structurele uitdagingen, obstakels en 
kansen in kaart te brengen met het 
oog op een duurzame participatieve 
detentiecontext.

Expertise in huis 
Cruciaal voor de duurzaamheid van 
het project is draagvlak creëren binnen 
onze eigen organisatie. Luisteren 
naar de ervaringen van het team en 
expertise bundelen, was stap één. 
Door een grondige analyse van elke 
gevangenis te maken, aan de hand 
van interviews met 17 functionarissen, 
kregen de projectmedewerkers 
inzicht in de lopende initiatieven, het 
potentieel daarvan, lokale uitdagingen 
en structurele problemen zoals 
infrastructuur en digitalisering, maar 
ook in eerdere gefaalde experimenten 
en natuurlijk de good practices. 

Uit die bevraging bleek dat er in 
de verschillende gevangenissen op 
verschillende snelheden participatieve 
trajecten lopen: van het PLC in 
Ruiselede waar participatie inherent 
is aan de manier van werken met 
het A-team (activiteitenteam), over 
Hasselt waar op de DVA (drugvrije 
afdeling) intensief wordt ingezet op de 
betrokkenheid van gedetineerden in 
samenwerking met de beambten van 
die afdeling, tot gevangenissen waar 
de situatie minder vanzelfsprekend is 
en zeker na corona eerst en vooral het 

werd opgenomen als één van de 
strategische doelstellingen in het 
meerjarenbeleidsplan. In het kader van 
de transitie van de organisatie werd 
een ‘platform participatie’ opgericht 
om uitwisseling binnen het team te 
stimuleren en transversaal de aandacht 
te behouden op de verschillende 
thematische doelstellingen die in dat 
kader vooropgesteld zijn. Vanuit het 
STRAP worden sinds 2021 op jaarbasis 
middelen voorzien om specifiek in te 
zetten op participatieve projecten, en 
op beleidsniveau wordt dezer dagen 
ruimte gemaakt voor detentievormen 
die een positieve verandering teweeg 
kunnen brengen in de mogelijkheden 
voor gedetineerden op vlak van 
zelfbeschikking. Bovendien wordt in 
de verschillende gevangenissen met 
aandacht gekeken naar initiatieven 
als een activiteitenteam of de inzet 
van sportfatikken. Die bewegingen 
zorgen voor zuurstof, niet alleen 
binnen het project, maar vooral voor de 
gedetineerden zelf. 

Delen is het nieuwe hebben 
Kennisdeling blijkt voor de hele 
organisatie een belangrijke uitdaging. 
Met meer betrokkenheid, inspraak en 
autonomie voor gedetineerden als 

basisaanbod een heropstart nodig had. 

De pandemie heeft bepaalde 
activiteiten moeilijk of zelfs onmogelijk 
gemaakt, maar heeft ook zaken op 
scherp gesteld: door de beperkte 
toegang in de gevangenissen voor 
externen moesten gedetineerden 
soms noodgedwongen meer taken 
zelf oppikken. Een positieve impuls in 
een verder moeilijke periode die her 
en der ook nieuwe inzichten met zich 
meebracht.

Connecting the dots 
In een volgende stap werd ook 
buiten de grenzen van de organisatie 
gekeken om zo een interessant 
netwerk op te bouwen. Tijdens de 
Citizen Participation University, een 
meerdaagse training in Hongarije, werd 
via workshops expertise uitgewisseld 
met internationale experts op vlak van 
participatie en detentie. Daar werd 
o.a. met een Praagse partner de basis 
gelegd voor één van de innovatieve 
trajecten die in 2022 uitgewerkt wordt, 
namelijk de uitbouw van een niet-talig 
traject.

Een draagvlak, een platform 
Met voldoende ruimte om in te 
werken voor de projectmedewerkers, 
de bereidheid van het team van De 
Rode Antraciet om mee te denken 
en het feit dat de gebruikelijke 
werking in de gevangenis sowieso 
door elkaar geschud werd door 
corona, ontstond meer draagvlak 
om een participatieve manier van 
werken structureel in te bouwen 
in onze organisatie en soms ook al 
in de gevangenis zelf. Participatie 

Count me in! 
Active participation 
in prisons. 
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Samenwerken 
Het enthousiasme en de motivatie om 
medegedetineerden samen te brengen 
en hen te stimuleren om deel te nemen 
aan culturele of sportieve activiteiten 
zien we ook terugkomen in de rol van 
fatik. Sportfanaten kunnen hun kennis 
gebruiken om andere gedetineerden 
ondersteuning te bieden bij oefeningen 
en dat zorgt dan weer voor verlichting 
bij het personeel. Na de gevangenis 
van Gent is er nu ook interesse om in 
Brugge te starten met sportfatikken. 
Bestaande fatikkenwerkingen worden 
optimaal ondersteund, met opleidingen 
die hen ook na detentie zullen helpen 
om vooruit te geraken. Door de 
aandacht voor groepsdynamica en 
samenwerking wordt ook expliciet 
gekeken naar de rol die we de 
komende jaren kunnen spelen in 
het ondersteunen van beambten en 
andere actoren in de gevangenis 
om participatiemethodieken op een 
relevante, veilige en gedragen manier 
mogelijk te maken. 

Draagvlak bij penitentiair beambten 
is net als hun vaardigheden in het 
begeleiden van participatieve projecten 
niet vanzelfsprekend. Dat bleek uit de 
bevraging van onze functionarissen en 
gesprekken met beambten zelf. In 2021 
werd de basis gelegd voor een vorming 
rond groepsdynamica in de gevangenis 
van Hasselt met beambten van twee 
afdelingen waarin participatieve 
projecten lopen. Wanneer die sessies 
goed onthaald worden, kan het 
initiatief ook in andere gevangenissen 
een plek krijgen. Bezorgdheden van 
personeel serieus nemen, luisteren naar 
de input van alle betrokken partijen en 
aandacht hebben voor de nee-stem is 
cruciaal voor het slagen van elk project. 

drijfveer werden eerste stappen gezet 
in het onderzoeken van manieren om 
good practices tussen de verschillende 
gevangenissen zichtbaar te maken.

Een eerste prioriteit is het 
ontwikkelen van blauwdrukken en 
werkbare tools voor het team, zoals 
methodiekenwaaiers en draaiboeken 
die makkelijk te implementeren zijn 
in meerdere gevangenissen maar 
tegelijk ook rekening houden met de 
specifieke lokale context. De vraag naar 
inspiratie en kennisuitwisseling rond 
initiatieven zoals een activiteitenteam 
resulteert in de nauwe opvolging van 
het goedlopende A-team in Ruiselede 
en van de DVA in Hasselt, met als doel 
de vergaarde kennis te bundelen en te 
delen. 

Het idee is enerzijds om draagvlak 
te vinden voor het initiatief in 
alle gevangenissen (en dan vooral 
in gevangenissen waar nu nog 
geen structurele inspraak is van 
gedetineerden), mede door de nodige 
documenten beschikbaar te maken 
voor o.a. personeel en zo de werkwijze 
te vergemakkelijken. Anderzijds om 
gelijkaardige initiatieven onder de 
loep te nemen, kritisch te evalueren 
en naar een volgende fase te tillen. 
Zo krijgen sommige A-teams (soms 
onder een andere naam) inspraak 
in zaken die losstaan van een 
activiteitenaanbod zoals het onthaal 
van nieuwe gedetineerden of een 
regimeverandering. Ze nemen de 
rol op van ambassadeur en worden 
geconsulteerd voor zaken die hun 
leven in de gevangenis drastisch 
kunnen veranderen. Of het nu om 

Binnen het project zetten we dus extra 
in op samenwerking, niet alleen tussen 
medewerkers van De Rode Antraciet en 
gedetineerden, maar ook met andere 
actoren in de gevangenis.

Impact 
Er zijn immers verschillende 
organisaties die timmeren aan een 
meer participatieve manier van werken 
binnen de gevangenismuren. We 
geloven in uitwisseling als motor van 
duurzame innovatie.  In 2021 werden 
de fundamenten gelegd voor een 
traject waarbij een externe partner 
in opdracht van De Rode Antraciet 
onderzoek zal doen naar het nut van 
de uitbouw van een kennisbank van 
participatieve trajecten door en voor 
verschillende organisaties. 

Niet alleen de manier waarop, maar 
ook de impact van de trajecten mag 
nog meer onder de aandacht komen. 
Gesprekken met zowel gedetineerden 
als personeel in de gevangenis 
bewijzen dat samenwerking bijdraagt 
aan een positief detentieklimaat, 
maar ook aan het welzijn van de 
gedetineerde. Concreet is het de 
bedoeling om de positieve impact 
van participatieve trajecten op 
competenties van gedetineerden in 
kaart te brengen in samenwerking 
met externe partners. De Sociale 
Innovatiefabriek was een waardevolle 
partner bij de vormgeving van dit 
traject. Waar willen we impact creëren 
en als we daarin slagen, hoe kunnen we 
die informatie hanteren om structurele 
verandering door te voeren, zowel 
op het niveau van het individu (de 
gedetineerde) als binnen de context 
waarin we werken? Dat is voor 2022.

programmatie gaat, het opnemen 
van productionele taken of het leven 
in de gevangenis dagelijks mee 
opvolgen: afdeling per afdeling groeit 
de interesse om gedetineerden het 
leven in de gevangenis mee te laten 
vormgeven.

Mindset 
Het hele team denkt bij nieuwe 
projecten steeds meer na over welke 
rol gedetineerden erin kunnen 
opnemen. Krijgen ze al voor aanvang 
van het project inspraak in wat er op 
de planning komt en hoe het eruit 
zal zien? Welke taken kunnen ze zelf 
uitvoeren? Wie willen zij betrekken? 
Hebben ze feedback uit eerdere 
projecten? Moet er bij het bestaande 
aanbod een andere insteek komen? 
Verandert er iets in de gevangenis 
zelf waar een project voor op poten 
gezet kan worden dat mee ingevuld 
wordt door de gedetineerden? In 
de gevangenis van Beveren worden 
de sleutelfiguren bijvoorbeeld 
geconsulteerd in het kader van een 
regimeverandering. In Oudenaarde 
werd dan weer, naar analogie van 
wat eerder al in Leuven-Centraal 
gebeurde, een dossier ingediend voor 
de vergroening van de buitenruimtes. 
Naast de uitdrukkelijke participatieve 
insteek in de uitwerking ervan, werd 
nagedacht hoe die betrokkenheid van 
gedetineerden kan gelinkt worden 
aan andere doelgroepen in en rond 
de gevangenis: personeel, bezoekers, 
buurtbewoners … En zo wordt de 
gevangenis meer deel van de buurt, en 
de gedetineerde ook meer deel van een 
groep, een team, de samenleving. 
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Een ‘Celfo’ 
vertelt soms meer 
dan woorden…
BREEDBEELD vzw is het steunpunt 
voor iedereen in Vlaanderen die op niet-
professionele manier bezig is met fotografie, 
film of mediakunst. Met het onderzoekstraject 
‘ALL-IN’ rond inclusie richt de vzw zich tot 
verschillende groepen en deelnemers voor 
wie fotografie, film en kunstbeoefening in het 
algemeen nieuw of minder toegankelijk zijn. 
Hiervoor werken ze samen met organisaties 
die een specifieke expertise hebben rond een 
bepaalde doelgroep. Zo kwam BREEDBEELD 
vzw bij onze werking terecht om een 
fotoproject met gedetineerden op te zetten. 
In de gevangenis van Gent werd het project 
‘Collage. Vertellen met beelden’ gelanceerd. 
Een groep vrouwelijke gedetineerden ging 
acht woensdagnamiddagen creatief aan 
de slag met beelden en fotografie onder 
begeleiding van fotografe Hilde Braet en 
co-begeleidster Laure Delmeire. Vanuit 
BREEDBEELD vzw volgde Cindy Peeters dit 
traject op. 

BREEDBEELD vzw heeft via het project 
ALL-IN gekozen om expliciet in te zetten 
op specifieke (kansen)groepen. Vanwaar die 
keuze en hoe zijn de twee begeleiders Hilde 
en Laure in het traject gerold? 
 
Cindy:  Vanuit onze visie willen we er als 
organisatie zijn voor iedereen die iets wil 
doen of wil kennismaken met fotografie, 
film en beeldkunst. We beseften echter 
dat er een aantal groepen zijn die we niet 
bereiken waaronder gedetineerden. Door 
hun detentie zijn ze letterlijk afgesloten van 
ons aanbod. We zijn met De Rode Antraciet 

in contact gekomen om te bekijken hoe 
we – via een partnerschap – mensen in 
detentie kunnen bereiken. Op die manier 
willen we de participatiemogelijkheden van 
gedetineerden vergroten.

Hilde: Als fotografe had ik al een academisch 
onderzoek gedaan rond de kracht van foto’s 
en vanuit die expertise ben ik gevraagd door 
BREEDBEELD vzw om het project ALL-IN 
mee te begeleiden. Het is altijd een droom 
geweest om iets in de gevangenis te mogen 
doen dus het was super om met vrouwelijke 
gedetineerden aan de slag te gaan. 

Laure: Ik was op zoek naar vrijwilligerswerk 
en werd plots opgebeld door Hilde met 
de vraag om mee in dit traject te stappen 
als co-begeleider. Ik kreeg van haar ooit 
nog les over foto-analyse en alles kwam 
op die manier wat samen. In mijn werk 
als therapeute probeer ik ook vaak met 
beelden en foto’s te werken en de context 
van de gevangenis sprak me wel aan. Het 
is een uitdaging om daar iets te kunnen 
betekenen. Het was heel verrijkend om alle 
betrokken organisaties te leren kennen: 
BREEDBEELD, De Rode Antraciet, de 
diensten in de gevangenis… Een stap in het 
onbekende maar heel interessant.

Wat is de meerwaarde van een fotoproject 
binnen de gevangenis?

Hilde: De drempel om ermee aan de 
slag te gaan is heel laag. Beelden zijn in 
onze maatschappij alomtegenwoordig en 

© Hilde Braet
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daardoor toegankelijk voor veel groepen. Ze 
vormen vaak een trigger om over bepaalde 
dingen na te denken of te spreken, dat is hun 
kracht. Via dit fotoproject gingen we in op 
de verschillende aspecten van een individu 
om zo een tegenwicht te bieden aan de vaak 
eenzijdige benadering van gedetineerden. 
De deelnemers reflecteren over zichzelf 
en nemen bepaalde inzichten mee na hun 
detentie. Door positieve ervaringen binnen 
het project staan ze achteraf misschien 
sterker in de maatschappij. 

Cindy: De laagdrempeligheid van 
beeldcultuur is inderdaad belangrijk. 
Tekenen en schilderen vragen bijvoorbeeld 
al een zekere verbeeldingskracht. Zelfs in 
de gevangenis waar veel zaken niet mogen 
gefotografeerd worden en alle personen 
op foto’s onherkenbaar moeten zijn, is het 
goed gelukt om de deelnemers via beelden 
iets te laten vertellen over zichzelf en hun 
leefwereld. Film is een stuk moeilijker door 
de vele beperkingen binnen een gevangenis. 

Een aantal resultaten van dit traject zal ook 
getoond worden in een overzichtsexpo van 
het gehele project All-in. Dat is belangrijk 
om aan te tonen dat gedetineerden ook een 
groep binnen de samenleving mogen zijn. 
Nu is dit te vaak een blinde vlek, iets waar 
we binnen de samenleving niet mee willen 
geconfronteerd worden. 

Hoe zijn jullie dan precies te werk gegaan 
met de vrouwelijke gedetineerden?

Cindy: Het belangrijkste onderdeel was het 
participatieve aspect van het traject. Via het 
aanreiken van verschillende methodieken 
konden deelnemers aan de slag om hun 
eigen verhaal te brengen. We hebben bewust 
ruimte gelaten doorheen het traject om de 
deelnemers hun inbreng te laten doen.

Hilde: We gebruikten kaarten met beelden 
om het eerste gesprek op gang te brengen. 
Daarna werkten we met fotocollages waarbij 

de deelnemers aan de hand van foto’s 
en tekst uit tijdschriften iets konden 
vertellen over zichzelf. De collages 
werden gemaakt op witte maskers die 
werden gedragen door de deelnemers 
voor een aantal foto’s. 

Daarnaast konden deelnemers foto’s 
nemen met wegwerpcamera’s. De 
vrouwen namen analoge foto’s op hun 
cel omdat het gebruik van digitale 
fotocamera’s toch wat gevoelig lag 
binnen de gevangenis. Tijdens de 
gesprekken over deze foto’s gaf een 
van de deelnemers deze fotoreeks de 
titel ‘Celfo’s’, de gevangenisvariant van 
de alomtegenwoordige selfies…ik vond 
dit schitterend! 

Een andere methodiek was ‘Best 
part of myself’, waarbij we in gesprek 
gingen over wie ze willen zijn, hoe ze 
willen gezien worden. Daar maakten 
ze samen met mij vervolgens een 
zelfportret van. 

Het werken binnen een gevangenis 
was nieuw voor jullie, hoe hebben 
jullie dit ervaren? 

Cindy: Wat wij zeker meenemen als 
organisatie is het belang van de 
voorbereiding en de voorafgaande 
procedures die moeten doorlopen 
worden binnen de gevangeniscontext. 

Je moet voldoende tijd inbouwen om 
vooraf en tijdens het proces alles goed 
af te stemmen. Dat verschilt toch een 
beetje met andere settings. Gelukkig 
konden we hierbij volop beroep doen 
op de mensen van De Rode Antraciet, 
zonder hen was dit traject nooit gelukt.

Laure: Voor mij als co-begeleider was 
het soms moeilijk om alle regels te 
doorgronden. Je wist niet altijd of 
wat je doet wel ‘ok’ is waardoor je 
sowieso wat alerter bent voor zaken. 
Tegelijkertijd wil je de deelnemers 
gewoon een leuke namiddag bezorgen 
zonder te veel stil te staan bij het 
veiligheidsaspect.

Verder viel het echt op dat de 
deelnemers goed meewerkten en heel 
enthousiast waren. Ze hebben heel 
veel van zichzelf laten zien. Ik vond 
dat intrigerend omdat ze soms toch 
ook met wat wantrouwen naar elkaar 
kijken. Door bezig te zijn met het 
project kwam er toch wat vertrouwen 
in de groep. 

Hilde: De gevangenis als instituut 
maakt het niet altijd makkelijk. Het 
is een heel complex systeem om als 
externe binnen te komen. Het contact 
met de vrouwen zelf liep heel goed. 
We hebben hen in de eerste plaats 
benaderd als mens. Voor mezelf was 

Het was heel 
verrijkend om 
alle betrokken 
organisaties te 
leren kennen: 
BREEDBEELD, 
De Rode Antraciet, 
de diensten in de 
gevangenis… Een 
stap in het onbekende 
maar heel interessant.
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het wel een evenwichtsoefening wat betreft 
nabijheid en afstand. Hoeveel geef ik van 
mezelf bloot en wanneer is een zekere 
afstand op zijn plaats? 

BREEDBEELD zette met dit project een 
eerste stap richting gevangenissen. Waarom 
zouden andere gevangenissen dit voorbeeld 
moeten volgen?

Cindy: Het brede sociaal-culturele aanbod 
moet er voor iedereen zijn. Je denkt soms 
dat iedereen je organisatie wel weet te 
vinden maar dit blijkt in de praktijk niet 
zo te zijn. Om drempels weg te werken 
zijn partnerschappen zoals met De Rode 
Antraciet noodzakelijk. Dat is iets dat 
we toch aan andere organisaties willen 
meegeven. Denk na over samenwerkingen 
die nodig zijn om ervoor te zorgen dat 
iedereen kan participeren. 

Hilde: We vergeten soms dat participeren 
aan cultuur een mensenrecht is, dus ook voor 
mensen in de gevangenis.

Hoe zien jullie mogelijke toekomstige 
engagementen binnen de gevangenis?

Cindy: We zien verschillende pistes: 
oproepen vanuit onze werking die ook 
interessant zijn voor gedetineerden via de 
juiste kanalen bij hen terecht laten komen, 
verder inzetten op de methodieken die 
Hilde en Laure geïntroduceerd hebben in 

de gevangenis én deze methodieken ook 
doorgeven aan andere fotografen die iets 
willen opzetten binnen de context van de 
gevangenis. Via een opleiding kunnen we 
misschien andere fotografen of kunstenaars 
warm maken om iets te betekenen voor 
gedetineerden. Ten slotte lijkt het me fijn 
om in de toekomst vanuit BREEDBEELD 
zelf nog projecten op te zetten met 
gedetineerden. Dit hangt allemaal wat 
samen en moet zeker nog verder groeien.

Hilde: Zelf zou ik zeker nog iets willen doen 
met gedetineerden. Ik vraag me bijvoorbeeld 
af of het werken met mannelijke 
gedetineerden hetzelfde zou zijn als met 
vrouwelijke gedetineerden. Een project 
in de gevangenis van Oudenaarde met 
langgestraften zou ik zeker zien zitten. De 
directeur daar, Hans Claus, is ook kunstenaar 
dus staat volgens mij zeker open voor 
gelijkaardige trajecten. 

Laure: Ik heb nog geen concrete 
engagementen in het vizier maar ik blijf de 
culturele projecten binnen de gevangenis 
zeker volgen. Het werken met foto’s met 
bepaalde groepen blijft mij heel sterk bij. 
Ik wil daar zeker nog iets mee doen maar 
het is nog te vroeg voor iets concreets. De 
opgedane ervaring heeft de goesting wel 
aangewakkerd! 

breedbeeld.org/projecten/all-in

De deelnemers 
reflecteren 
over zichzelf en 
nemen bepaalde 
inzichten mee na 
hun detentie. Door 
positieve ervaringen 
binnen het project 
staan ze achteraf 
misschien sterker in 
de maatschappij.

© Hilde Braet
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‘Motivatie is de sleutel’.
Gedetineerden worden
aspirant-voetbalcoach.
Voetbal verbindt mensen op en naast 
het terrein. Het geeft kansen en keuzes 
aan iedereen om zich te ontwikkelen als 
voetballer en als mens. Samen met Voetbal 
Vlaanderen, de Koninklijke Belgische 
Voetbalbond, ACFF1, de Vrije Universiteit 
Brussel en verschillende clubs ontwikkelde 
De Rode Antraciet een pilootproject 
in de gevangenis van Beveren waarbij 
gedetineerden werden voorbereid op hun 
re-integratie in de maatschappij. 

Vanaf september 2021 boden we binnen 
de muren van de gevangenis een 15-
tal gedetineerden een opleiding aan tot 
aspirant-coach voetbal. In deze pedagogisch 
gerichte opleiding verworven de deelnemers 
heel wat praktijkgerichte kennis om zo de 
eerste stappen als jeugdvoetbalcoach te 
kunnen zetten. Omdat voetbalclubs een 
belangrijke bijdrage kunnen betekenen bij 
het samenwerken aan een maatschappelijk 
inclusief verhaal en de individuele 
ontwikkeling van de deelnemers werden zij 
betrokken vanaf het allereerste moment. Door 
de clubs te betrekken in een vroeg stadium 
van het project verworven de deelnemers 
meteen extra bagage en houvast die ze 
kunnen inzetten na hun detentie.

Opvolgtraject
Uiteraard is het belangrijk dat de 
gedetineerden aansluitend na hun opleiding 
binnen de muren hun re-integratie in de 
maatschappij verder vorm kunnen geven.  Dit 
kan bovendien best in de inclusieve omgeving 
van een voetbalclub. Omwille van die reden 

zorgen we ervoor dat de deelnemers hun 
stage kunnen verderzetten binnen de clubs 
door middel van een uitgaansvergunning of 
langs elektronisch toezicht. De bedoeling 
is dat de gedetineerden, eens buiten de 
muren, aansluiten bij de club waar ze stage 
doen, deze keer als volwaardige coach. 
Door op deze manier te werken, verwerven 
ze meteen de nodige praktijkervaring en 
bieden we hen perspectief na detentie. Al 
heel wat clubs maar ook organisaties zoals 
Buurtsport Antwerpen engageerden zich 
om na de opleiding een cursist verder op 
te volgen en kansen te bieden binnen deze 
maatschappelijk relevante leeromgeving.  
 

Twee gedetineerden, Kevin en 
Younes2, vertellen over hun deelname 
aan het traject: 
 
Kevin: Ik ben erg geïnspireerd door Yves 
Kabwe en zijn project ‘City Pirates’. Ik zou in 
de toekomst graag een soortgelijk project 
opstarten. Daarom, en ook door mijn eigen 
voetbalverleden, kreeg ik interesse in dit 
project. Het is een unieke kans in mijn leven 
en ik ben er enorm veel mee bezig. Na het 
werk zit ik vaak na te denken over bepaalde 
oefeningen die ik kan uitvoeren op de 
training. Ik gebruik dan ook de theorie die ik 
geleerd heb terwijl ik de oefeningen maak.

Ik vind het enorm knap dat clubs openstaan 
voor een dergelijk project. De begeleiding 
is heel goed en ik heb het gevoel dat ik als 
mens behandeld word. Ik voel dat er nog 

steeds mensen zijn die hoop hebben voor 
mij, dat geeft me nog meer energie om me 
volledig voor deze kans in te zetten. Waar 
een wil is, is een weg! 

Ik ben ook heel positief over hoe 
sportfunctionaris Gino en Voetbal 
Vlaanderen het project hebben aangepakt. 
Het zou misschien wel fijn zijn als er 
vanuit Voetbal Vlaanderen nog iets meer 
betrokkenheid was: eens langskomen, een 
gesprek voeren met de club of met de 
trainer...

De uitdaging die ik heb overwonnen is 
om mezelf open te stellen naar mensen 
uit de maatschappij. Ik heb tijdens de 
opleiding alleen maar positieve momenten 
meegemaakt, het project beantwoordde 
volledig aan mijn verwachtingen!

Younes: Ik had als kind al veel interesse in 
zaalvoetbal, toen ik wat ouder werd ben 
ik ermee gestopt. Toen ik hoorde over dit 
project twijfelde ik geen seconde. Voor mij is 
dit project ook persoonlijk. Ik geef training 
aan 16-jarigen, dat is de leeftijd waarop ik 
zelf de mist ben ingegaan. Het is mijn doel 
de spelers te begeleiden en ze op het rechte 
pad te houden. Ik wil niet enkel een trainer 
zijn, maar ik wil een band creëren met mijn 
spelers.

Bij het begin van het project had ik een 
kleine tegenslag. Ik had een volwaardig 
reclasseringsplan en dacht dat ik een 
enkelband ging krijgen. Dit werd echter 
afgewezen nadat ik al was geaccepteerd 
voor het project. Toen ben ik het 
vertrouwen wel wat verloren.

Ik vind het enorm 
knap dat clubs 
openstaan voor een 
dergelijk project. 
De begeleiding is 
heel goed en ik heb 
het gevoel dat ik 
als mens behandeld 
word. 

© FOD Justitie

1 Association des Clubs Francophones de Football

2 De namen van alle personen in dit interview werden gewijzigd 
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Maar ik vond het een overwinning dat ik zelf 
initiatief kon nemen, zelf bepaalde dingen 
mocht beslissen en de leiding mocht nemen 
tijdens het project. Dat gaf me voldoening.

De aanpak van De Rode Antraciet en Voetbal 
Vlaanderen vond ik heel erg goed. Er was 
veel communicatie, ik kreeg veel steun en 
vertrouwen. Zo stond ik een keer in de file 
toen ik op weg was naar een training en 
ik was er niet gerust in dat ze me gingen 
geloven. Maar ik kreeg begrip en vertrouwen, 
daar heb ik respect voor.

Ik heb mijn leven een andere wending 
gegeven. Toen ik voor het eerst in de 
gevangenis kwam, zag ik het niet meer 
zitten. Ik had geen vrienden meer, dacht 
geen vrouw meer te vinden... Nu heb ik een 
gezondere levensstijl en ben ik rustiger 
geworden. Ik heb mijn VCA3 behaald, ben met 
mijn A2 bezig, ik ben niet van plan om met 
lege handen buiten te komen. Intussen ben 
ik ook verloofd met iemand en heb ik al een 
dertigtal UV’s4 gekregen.

Ik ben met open armen ontvangen in mijn 
voetbalclub, ik besef dat weinigen me deze 
kans zouden geven. Ik waardeer dat enorm. 
In de toekomst mag ik misschien als trainer 
in deze club blijven werken. Het is een echte 
passie geworden om jongeren te motiveren. 
Motivatie is de sleutel van het doel dat je 
wil bereiken.

Dirk, trainer en mentor bij de club, 
vertelt over zijn engagement in het 
project:

Hoe geraakte je betrokken bij het project? 
 
Dirk: Toen het clubbestuur ons op de hoogte 
bracht van een mogelijke deelname aan 
het project was ik onmiddellijk enthousiast. 
Ik wou vooral mentor worden van één van 
de kandidaten en hoopte dat de club zou 
deelnemen. Toen het bestuur het project 
uiteindelijk goedkeurde en mij vroeg of ik 
dit op mij wilde nemen zei ik volmondig ja.

Ik vond het een 
overwinning dat 
ik zelf initiatief 
kon nemen, zelf 
bepaalde dingen 
mocht beslissen en 
de leiding mocht 
nemen tijdens het 
project. Dat gaf me 
voldoening.

3 VGM Checklist Aannemers

4 uitgaansvergunning

Vanwaar het engagement? Waarom is het 
voor jou belangrijk om hier deel van uit te 
maken?

Dirk: Omdat ik vind dat iedereen nieuwe kansen 
moet krijgen. En omdat we als club te maken 
krijgen met jongeren die het ook niet steeds 
makkelijk hebben. Ik denk dat Younes een 
belangrijk voorbeeld kan zijn voor mijn groep 
van 15- en 16-jarigen.  Ook zij mogen weten 
-wanneer Younes er klaar voor is- van waar hij 
komt en hoe je nieuwe kansen moet grijpen. 
Zijn levenservaring kan een les zijn voor de 
verdere ontwikkeling van onze jongeren.

Wat is je concrete rol in het project? 

Dirk: Ik ben de mentor van Younes binnen de 
club. Dit wil zeggen dat ik verantwoordelijk 
ben voor de begeleiding van Younes in de 
aanpak, de voorbereiding, de bezieling en het 
engagement van training geven en jongeren 
begeleiden. Verder heb ik ook nauwe contacten 
met Gino, de begeleider van het project, 
wat betreft het welzijn van Younes en de 
doelstellingen van het project.

Hoe verloopt het project tot nu toe 
voor jullie? 

Dirk: Het is nog wat te vroeg om al besluiten 
te trekken. We zitten nog maar in de 
observatie- en verkenningsfase. De volgende 
stap is dat Younes een doorschuifsysteem 
van oefeningen gaat begeleiden. Ik merk 
dat het voor Younes niet evident is. Hij komt 
midden in een seizoen bij een groep terecht. 
Dan is het niet eenvoudig om je plaats 
daarin te vinden. 

Hoe zien jullie dit in de toekomst evolueren? 

Dirk: Ik zie Younes wel als medebegeleider 
functioneren van een bepaalde groep bij 
onze voetbalclub. De tijd zal het uitwijzen.

03: responsabilisering
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liep ons vijfjarenbeleidsplan in 2021 
ten einde. 2022 zal voor ons dus een 
overgangsjaar worden met een overeenkomst 
voor 1 jaar, deze staat op onze website. Hierin 
zijn alle doelen opgenomen alsook de te 
bereiken acties voor 2022. Onze missie en 
ambities blijven alleszins overeind. We hopen 
– na de herziening van het decreet – in 2023 
van start te kunnen gaan met een nieuw 
meerjarenbeleidsplan.

Onze context: 
Participatiedecreet in herziening 
 
Voor onze structurele subsidies vallen wij 
sinds 2008 onder het participatiedecreet. 
Hiermee investeert de Vlaamse overheid in 
de versterking van de culturele en sportieve 
participatie van gedetineerden in alle 
gevangenissen in Vlaanderen en Brussel. 
Het departement Cultuur, Jeugd en Media 
en het Agentschap Sport Vlaanderen zijn 
de betrokken Vlaamse administratieve 
diensten. In 2021 vernamen we dat het 
participatiedecreet wordt herzien. Dit zal 
gebeuren in de loop van 2022. Tegelijkertijd 

De Rode Antraciet 2.0:
regionaal werken 
uit de startblokken

Enkel met jullie medewerking 
 
Voor 18 gevangenissen en meer dan 
6000 gedetineerden hebben we een 
bezetting van 0,77VTE per gevangenis. 
Binnen deze tijd coördineren onze 
collega’s cultuur, sport én participatie 
alsook alle rollen en taken op lokaal 
niveau en voor onze eigen organisatie.

Als netwerkorganisatie binnen hulp- en 
dienstverlening doen we veel beroep 
op gedetineerden, partners binnen de 
gevangenismuren en op een breed 
netwerk van externe partners. Ook 
samenwerkingen met vrijwilligers, 
stagiaires, onderzoekers, ... zijn een 
belangrijk onderdeel binnen onze 
werking. De verhalen met impact van 
al onze partners vind je doorheen dit 
jaarverslag. Dit partnerschap-model 
blijven we bijzonder graag hanteren.

Waarvoor staan we garant? 
 
We blijven met onze werking inzetten 
op een groepsaanbod cultuur en sport, 
op een draagvlak binnen detentie voor 
de participatie van gedetineerden, 
op de link met de samenleving en op 
onze experimenten in de continuering 
van sport en cultuur na detentie. 
Daarnaast blijven we mee onze 
schouders zetten onder de Vlaamse 
hulp- en dienstverlening op lokaal en 
bovenlokaal niveau. 

Gezond ambitieus 
 
In 2021 werkten we met ons team 
ons nieuw organisatiemodel verder 
uit: werken in 3 regio’s met telkens 6 
gevangenissen. Elke collega behartigt 
cultuur en sport, de expertise wordt 
regionaal verder ontwikkeld, activiteiten 
worden lokaal en over gevangenissen 
heen uitgerold. We willen nog meer 
nabijheid voor partners, vrijwilligers, 
stagiaires, enzovoort. We willen nog 
meer vertrekken vanuit de noden 
en behoeften van gedetineerden. De 
regionale expertise van onze collega’s 
draagt sterk bij aan onze centrale visie 
en werking. Door lokaal de vinger 
aan de pols te houden kunnen we 
proactief inspelen op veranderingen en 
die meenemen naar het bovenlokale 
beleidsniveau.

© De Rode Antraciet

© De Rode Antraciet
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© Stadsarchief Leuven

Gedetineerden en burgers 
‘vrijwilligen’ samen voor het 
Stadsarchief Leuven
Tijdens een bezoek aan een stadsarchief in 
het Zuiden van Frankrijk, ontdekte Marika 
Ceunen – stadsarchivaris in Leuven - dat ze 
er werkten met gedetineerden. ‘Waarom 
zouden wij dat ook niet proberen?’ dacht 
ze. Een procureur verwees haar naar De 
Rode Antraciet, en de rest is geschiedenis. 
Intussen werkt een vijftal gedetineerde 
vrijwilligers samen met vrijwillige burgers 
aan ‘Itinera Nova’, een project dat de meest 
omvangrijke bron uit het ancien régime die in 
het stadsarchief wordt bewaard, digitaliseert 
en ontsluit. Hoe die toevallige ontdekking 
in Frankrijk uitgroeide tot een mooi en 
duurzaam vrijwilligersproject, daar wilde 
Marika maar al te graag met ons over praten.  

Marika, hoe snel is de bal aan het rollen 
gegaan na je bezoek aan het stadsarchief in 
Frankrijk?  
 
Marika:  Ik begon eigenlijk al op de terugweg 
in de auto na te denken en plannen te 
maken. We hadden in het stadsarchief van 
Leuven al een stevige basis opgebouwd 
met vrijwilligers. Waarom zouden we het 
ook niet proberen met gedetineerden en 
hen als vrijwilliger de kans geven om te 
werken met gerechtelijke bronnen uit de 
15de eeuw? Mijn enige twijfel was: zal het 
de gedetineerden eigenlijk wel interesseren? 
Maar die bleek ongegrond: er zitten wel 
degelijk mensen met geschiedkundige 
interesse en capaciteiten. Het is jammer 
dat ze zo weinig uitgedaagd worden.

Kan je iets meer vertellen over het project 
Itinera Nova? Wat is in feite transcriptie?

Marika: Itinera Nova is een project dat 
gaat over het ontleden van teksten, meer 
bepaald een bron van rechtspraak uit de 
Middeleeuwen. Om deze te ontsluiten, wordt 
het schrift van toen vertaald naar onze 
lettertekens. Daarvoor moeten we eerst 
een nieuw alfabet aanleren uit de 16de 
eeuw, via veel oefenen. Het doel is om die 
teksten vlot te kunnen lezen en nadien om 
te zetten naar hedendaags Nederlands. Die 
teksten lijken Chinees in het begin, maar het 
lukt altijd! Na het technisch lezen, is er ook 
nog het omzetten en het begrijpen van de 
context. Zo gaat een hele nieuwe onbekende 
wereld open, vol verhalen. Heel dit proces 
begeleiden is zalig!

Met welke verwachtingen zijn jullie gestart?

Marika: Qua deelname hadden we gerekend 
op een lage respons, 2 à 3 misschien. Maar 
dat bleek mee te vallen, we hebben een 
groep over kunnen houden van een 5 à 6 
mensen die het volgehouden heeft, dat is 
zeer fijn. 
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Hoe verliep de samenwerking 
met De Rode Antraciet?

Marika: De Rode Antraciet zorgde voor 
de introductie, de eerste gesprekken, het 
vertrouwd maken met de gevangeniscontext. 
Dat doen jullie schitterend, ik zou niet 
weten hoe ik het zonder jullie had moeten 
aanpakken. We kunnen beroep doen op de 
cultuurfunctionaris voor contacten met de 
directie en voor praktische zaken. Jullie zijn 
de rots, de basis, de steunmuur, het cement 
dat alles samenhoudt.

Wat waren je eerste ervaringen?

Marika: In het begin let je heel fel op je 
woorden, wat kan of moet ik zeggen? Maar 
dat laat je snel los. Je wil bijvoorbeeld geen 
dubbelzinnige zaken zeggen of taboes en 
tere punten aanraken. Maar ze zien er snel 
de humor van in. Zo was er vrijwilligster 
Claire die telkens na de sessie aanmaande 
om veel ‘thuis’ te oefenen, wat zorgde 
voor hilariteit. Of we vermeden bepaalde 
aktes waar moord of doodslag in komt. Nu 
moeten we dat niet meer doen. Ook niet 
als het gaat over opgesloten zijn in de 
gevangenis. We kunnen die schroom laten 
varen, het is er gewoon, die realiteit. Er is de 
nodige openheid om ontspannen naar hier 
te komen. Een gedetineerde zei: ‘Dat jullie 
de moeite nemen om naar hier te komen, 
daardoor voelen we ons zo gewaardeerd dat 
jullie zo goed als niets mis kunnen doen’.

Wat zijn de hinderpalen en hoe hebben 
jullie hiervoor oplossingen gevonden?

Marika: De grootste en eigenlijk enige 
hinderpaal is het computerprobleem, 
het niet voldoende online kunnen om 
bestanden te delen. Er is daarom een offline 
tool ontwikkeld, speciaal op maat, zodat 
documenten ingeladen en bewerkt kunnen 
worden. Maar dan nog moeten we beroep 
doen op de ICT-verantwoordelijke van 
de gevangenis, die alles van informatica 
voor de hele gevangenis moet opvolgen 
en dus overbevraagd is. Dat maakt dat we 
afhankelijk zijn van goodwill en beschikbare 
tijd. Zoals het nu verloopt is het tijdrovend 
en omslachtig. We hopen dat de beveiligde 
internettoegang er snel komt. De Prison 
Cloud1 zou ook meer mogelijkheden bieden 
voor projecten als het onze. 

Hoe hebben jullie de coronaperiode 
ervaren? Hoe hielden jullie contact 
met de gedetineerden?

Marika: Als de andere vrijwilligers een 
kaartje of een mail kregen, stuurden we 
hen ook iets. We hadden telkens de reflex 
om onze gedetineerde vrijwilligers niet te 
vergeten. Ze belden me soms ook op via 
het werk, als ze bijvoorbeeld nog materiaal 
nodig hadden voor de transcripties. Want 
daar bleven ze ijverig aan doorwerken. Op 
geregelde tijdstippen bracht ik dat nieuwe 
materiaal naar de gevangenis en wanneer 
het kon, ging ik naar daar om individuele 
gesprekken te hebben en zo hun activiteit 
op te volgen.

Hoe zijn de vrijwilligers van het stadsarchief 
van Leuven ingeschakeld in de begeleiding 
van de gedetineerde vrijwilligers?

Marika: Ik heb als stadsarchivaris en trekker 
van het project gepolst bij de vrijwilligers: 
is dit ok, wie ziet dit zitten? Er kwamen 
spontane aanmeldingen, nu nog steeds, na 
een recente oproep voor extra mensen. De 
introductie gebeurt deels door ons. Er wordt 
een rooster afgesproken om te bepalen 
wie wanneer komt, soms is er ook duo-
begeleiding. Er zijn dus vaste vrijwilligers 
die binnenkomen en vrijwilligers die van 
buitenaf meewerken aan dezelfde aktes 
samen met hun gedetineerde collega’s.

Wat is de meerwaarde van bezig zijn met 
cultureel erfgoed en deel uitmaken van 
een community van vrijwilligers die aan 
transcriptie doet?

Marika: Bezig zijn met erfgoed gaat in 
deze context over het opbouwen en 
bevestigen van de eigenwaarde, over 
zinvolle tijdbesteding en afleiding van 
een niet rooskleurige alledaagse realiteit, 
over contact met gelijkgestemden en een 
persoonlijk groeitraject dat begeleid en 
gestimuleerd wordt. Als de gedetineerde 
vrijwilligers vrij komen, kunnen ze in 
principe aan de slag blijven in het archief. 
Zelfs de vrijwillige burgers stellen de vraag: 
‘Wanneer komt er iemand vrij, zodat we hem 
hier kunnen opnemen in onze community?’. 
Doordat ze dezelfde hobby of passie hebben, 
zijn er veel raakvlakken.

Welke aanbevelingen doen jullie om 
dergelijke projecten van de grond te krijgen? 
Welke lessen hebben jullie geleerd?

Marika: Geduldig zijn, want het loopt 
niet altijd zoals je had gehoopt. Je passie 
proberen over te brengen, hen blijven 
triggeren en zelf enthousiast zijn, dat helpt. 

Als je al deze jaren van engagement overziet, 
wat doet je dan besluiten dat het de moeite 
waard blijft? 

Marika: De erkenning, waardering en 
wederzijds respect dat je ervoor krijgt is zeer 
fijn en waardevol. Daarom blijf ik naar hier 
komen en maak ik er graag tijd voor vrij. Ik 
leer de gedetineerden iets, maar heb ook al 
veel over het leven geleerd via hen. Hoe zij 
in het leven staan is fascinerend, het helpt 
mezelf om met bepaalde dingen om te gaan.

Ik leer de 
gedetineerden iets, 
maar heb ook al 
veel over het leven 
geleerd via hen. 
Hoe zij in het leven 
staan is fascinerend, 
het helpt mezelf 
om met bepaalde 
dingen om te gaan.
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Vlaamse Atletiekliga 
brengt opleiding Co-Runner 
in de gevangenis 
In samenwerking met de Vlaamse Atletiekliga 
organiseerde onze sportfunctionaris 
Koen Korteweg in september 2021 een 
opleiding ‘Co-Runner’ in het OCPP Merksplas. 
Deelnemers leerden in twee halve lesdagen 
alle kneepjes om startende joggers te 
begeleiden in hun loopactiviteiten. Op die 
manier gaven we niet alleen een impuls aan 
duurzaam loopplezier, we bereikten meteen 
ook een andere doelgroep dan anders, 
namelijk de medewerkers van zorgwerkingen, 
sportstagiairs en sport-PBA’s. We vroegen 
aan Wim Poelmans, projectmedewerker bij 
de Vlaamse Atletiekliga en Kurt Huysmans, 
sportmonitor in de gevangenis van 
Hoogstraten, hoe de opleiding precies in haar 
werk ging.   
 

Op welke manier paste dit initiatief binnen 
de opdracht van de Vlaamse Atletiekliga? 
 
Wim: De Vlaamse Atletiekliga is dé 
federatie voor atletiek in Vlaanderen en 
Brussel, erkend door Sport Vlaanderen 
als unisportfederatie1. We ondersteunen 
atletiekclubs en de competitie daarrond door 
onder meer vormingen te geven. We hebben 
daarbij ook aandacht voor kansengroepen: 
we hebben een aanbod voor vluchtelingen, 
zijn bezig met G-sport i.s.m. Parantee-
Psylos, en we gaan in op specifieke vragen, 
bijvoorbeeld rond kinderen en kansarmoede. 
De vraag van De Rode Antraciet om iets rond 
running te doen in de gevangenis paste in 
dat rijtje. Het was bij mijn weten ook de 
eerste keer dat we samenwerkten. 

Kan je iets meer vertellen over 
de opleiding Co-Runner?

Wim: De opleiding is gericht naar coaches 
of trainers die anderen willen begeleiden in 
het starten met lopen. Het is een heel korte 
opleiding, twee halve dagen, in totaal 8 uur. 
De focus is daarom heel praktijkgericht: we 
geven een aantal tips en tricks mee, om zo 
een loopgroepje te kunnen begeleiden. Het 
is niet de bedoeling dat deelnemers een 
uitgebreide loopgroep op sleeptouw nemen 
en sportbegeleiding geven, daarvoor is er 
de ‘initiator running’, een vervolgopleiding. 
Co-Runner is echt de basismodule voor 
startende begeleiders. 

Dat is qua publiek dan heel breed?

Wim: Ja, dat kan iemand zijn die recreatief 
loopt en graag wat meer wil bijleren 
over de achtergrond of verschillende 
oefenvormen wil leren kennen rond lopen, 
stretching of core stability. Maar het kan 
net zo goed iemand zijn die naar echte 
coaching wil toegroeien of iemand die al 
jarenlang coaching geeft maar nog nooit 
vorming heeft gevolgd en zich wat meer 
wil verdiepen in de materie. Net omdat de 
opleiding zo basic is, kan ze gegeven worden 
aan een heel divers publiek. In het geval van 
de opleiding voor De Rode Antraciet ging 
het om medewerkers van de sociale dienst, 
sportstagiairs en sport-PBA’s of -monitors. 

Kurt, jij nam deel als sportmonitor. 
Wat houdt die functie concreet in?

Kurt: Samen met mijn collega begeleid 
ik het hele jaar door sportactiviteiten 
voor gedetineerden. Dat doen we na 
onze uren als PBA in de gevangenis van 
Hoogstraten. We staan in voor de voetbal- en 
conditietraining, begeleiden de Start to 
Run-trainingen, nemen fitheidstesten af 
in het kader van het Personal Fit Plan 
en we zijn de trainer en coach van onze 
voetbalploeg, de Gelmelboys. Buiten 
het voetbalseizoen organiseren we ook 
vriendenmatchen tegen ploegen uit de 
buurt.

Hoe ben je in deze job terechtgekomen?

Kurt: Een jaar of twaalf geleden werd ik 
aangesproken door de vorige sportmonitor 
die aan het uitbollen was richting pensioen. 
Omdat hij wist dat ik zelf veel met sport 
bezig was vroeg hij of ik interesse had om 
hem op te volgen. Een echte opleiding tot 
monitor heb ik niet gekregen. Het is vooral 
vanuit mijn eigen interesse en ervaring met 
sporten dat ik de stap heb gezet. Wel heb ik 
enkele jaren geleden een korte instapcursus 
tot personal trainer gevolgd, en nu dus de 
opleiding Co-Runner.
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De vraag voor die opleiding kwam van onze 
sportfunctionaris. Hoe verliep de concrete 
organisatie?  
 
Wim: Koen, jullie sportfunctionaris had al 
allerlei informatie verzameld en onderzocht 
wat er zoal bestond aan vorming. Wij 
hebben de nodige info doorgegeven over 
wat de mogelijkheden zijn. Koen peilde 
vervolgens nog naar de mogelijke interesse 
in de gevangenissen waar hij werkt. 
Met die respons is hij dan aan de slag 
gegaan om een aantal data in te plannen. 
Uiteindelijk vond de opleiding plaats in 
het Opleidingscentrum voor Penitentiair 
Personeel (OCPP) van Merksplas, niet binnen 
de muren van de gevangenis maar wel nauw 
eraan verbonden.  

Moest je desondanks de opleiding aanpassen 
aan de gevangeniscontext?

Wim: Dat was inderdaad nodig. We hebben 
geprobeerd om de opleiding op een beperkt 
terrein te laten doorgaan, met het oog op de 
praktijk in de gevangenis en de beschikbare 
ruimte op de wandeling. De focus lag 
daardoor ook iets minder op het lopen zelf, 
maar eerder op alles daarrond: stretchen, 
core stability, krachtoefeningen, spelvormen 
enzovoort.

Kurt: Dat vond ik het boeiendste aan de 
cursus, dat hij zo praktijkgericht was. Het was 
echt learning on the field. Het was goed dat 
er veel aandacht was voor loopoefeningen 
op een kleine ruimte. In de meeste 
gevangenissen heb je niet veel plaats voor 
een klassieke looptraining, dus was het 
interessant dat er in de cursus rekening werd 
gehouden met onze detentiecontext.

Was het voor jou de eerste keer dat je 
in een gevangenis kwam, Wim?

Wim: Hoewel de cursus niet in de 
gevangenis zelf plaatsvond, kreeg ik wel een 
rondleiding, dat was inderdaad de eerste 
keer. Ik was al wel in vluchtelingencentra 
geweest dus in die zin was het niet volledig 
nieuw. Maar het heeft me toch een beetje 
de ogen geopend. Het lijkt me zeker niet 
evident om in die context te werken. Wat 
mij ook verraste was dat er zoveel externe 
diensten actief zijn in de gevangenis en dat 
die allemaal hun rol hebben in de 
re-integratie van gedetineerden. De 
gevangenis is eigenlijk een dorp op zich. 

Komt er een vervolg? 

Wim: Wij weten van onze kant nu hoe 
het ongeveer werkt in die context, dus de 
basis is er wel. Maar uiteraard hangt zo’n 
samenwerking ook af van praktische zaken, 
zoals tijd en financiële ruimte bij beide 
partners. Ik denk zeker dat er mogelijkheden 
liggen, bijvoorbeeld meer naar doelen 
toewerken zoals loopwedstrijden.  Of binnen 
de gevangenissen zelf een soort competitie 
op de wandeling organiseren. 

Kreeg je ook feedback van de deelnemers?

Wim: Ik weet dat Koen na de activiteit 
een bevraging heeft gedaan en dat de 
reacties over het algemeen positief waren. 
Omdat het een basismodule is, was het 
voor sommige deelnemers – vooral de 
sportstudenten - misschien wat beperkt 
qua inhoud. Maar ze gaven wel aan dat 
ze hadden bijgeleerd van elkaar, van de 
groepsdynamiek. Ook over de specifieke 
context van de gevangenis en hoe je zo’n 
activiteit daar aanpakt. Bij deze opleiding is 
het ook niet de bedoeling dat de lesgever 
alle kennis aanbrengt, minstens even 
belangrijk is het om te leren van elkaar en 
van de loopgroep: oefeningen uitwisselen, 
afstemmen wat haalbaar is binnen een 
bepaalde context. Er is wel een standaard 
cursusmap, maar die wordt volledig omgezet 
naar de praktijk.

Kurt, ben je in de gevangenis al aan de slag 
gegaan met wat je geleerd hebt tijdens de 
opleiding?

Kurt: In Hoogstraten starten we binnenkort 
met een nieuwe reeks Start to Run, maar 
daarvoor volgen we de vastgelegde loop- 
schema’s. Ik denk niet dat ik daar nieuwe 
loopvormen kan uitproberen. Maar tijdens 
de voetbal- en conditietraining heb ik al 
geregeld een aantal opwarmingsvormen 
gebruikt die ik leerde kennen tijdens de 
opleiding.

In de meeste 
gevangenissen heb 
je niet veel plaats 
voor een klassieke 
looptraining, dus 
was het interessant 
dat er in de cursus 
rekening werd 
gehouden met onze 
detentiecontext.
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Wat is voor jou – na deze ervaring 
- het belang van sport in de gevangenis? 
Waarom moeten we dit blijven doen? 

Wim: Het is gewoon absoluut noodzakelijk 
voor het mentale welzijn van mensen. 
Iedereen heeft tijdens de coronacrisis 
gemerkt wat het is om binnen te zitten, om 
opgesloten te zitten, en wat dat doet met 
je mentale welzijn. Waar we te weinig bij 
stilstaan is dat mensen in eender welke 
opvangstructuur onderbrengen zonder te 
voorzien in dergelijke activiteiten op lange 
termijn een enorm negatieve impact heeft. 
Alles wat je investeert in sport- of andere 
activiteiten vergroot de kans dat mensen 
beter integreren in de samenleving. Of dat 
nu een gedetineerde of een vluchteling is, 
iedereen heeft dat nodig. Niet investeren 
hierin heeft voor de samenleving veel meer 
negatieve gevolgen, ook financieel.

Alles wat je 
investeert in 
sport- of andere 
activiteiten vergroot 
de kans dat mensen 
beter integreren 
in de samenleving. 
Of dat nu een 
gedetineerde of 
een vluchteling is, 
iedereen heeft dat 
nodig.
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DIALOOG-ambassadeurs:
van een zoekende start naar 
een vliegend vervolg
DIALOOG-ambassadeurs, dat zijn 
medewerkers van de regionale Avansa’s, 
De Rode Antraciet, De Huizen vzw en heel 
wat regionale partners die vanuit een 
intens engagement hun expertise, kennis 
en ervaring ter beschikking stellen om het 
project DIALOOG vorm te geven en uit te 
dragen. Terwijl het tijdens het voortraject 
in 2020 nog volop zoeken en tasten was, 
werd er in 2021 gebouwd aan een stevige 
verstandhouding, intensere uitwisseling 
én concrete activiteiten. We vroegen aan 
twee ambassadeurs hoe dat precies in zijn 
werk ging: Nicky Van Styvendaele, educatief 
medewerker bij Avansa Waas-en-Dender en 
Joëlle Kermarrec, sport- en cultuurfunctionaris 
in de Brusselse gevangenissen.   
 
Nicky en Joëlle, jullie zijn beide DIALOOG-
ambassadeurs. Wat houdt 
die rol precies in? 

Nicky: We denken in de eerste plaats 
na over activiteiten rond herstel, 
integratie en bewustwording over hoe 
ons gevangeniswezen georganiseerd is. 
Door middel van activiteiten proberen 
we een doelpubliek te bereiken om die 
bewustwording op gang te brengen. In 
mijn regio werk ik daarvoor samen met 
functionaris Louise Janssens van De Rode 
Antraciet. Samen overleggen we over 
wat we het komende jaar gaan doen in 
de gevangenissen van Dendermonde en 
Beveren. We betrekken daarbij ook andere 
partners in de regio, in die zin hebben we 
een beetje een trekkersrol. 

Joëlle: Naast ambassadeur ben ik ook lid 
van de kerngroep. Als ik deelneem aan 
een ambassadeursoverleg zit ik daar ook 
vanuit die rol en probeer ik het overzicht te 
bewaren. Mijn ambassadeursrol richt zich 
vooral op het trekken van het regionale 
team, daarin zitten we met acht Brusselse 
partners. Ik probeer hen op regelmatige 
tijdstippen rond de tafel te brengen om 
te brainstormen en nieuwe ideeën uit te 
wisselen.  Concreet aan de slag gaan met 
die ideeën is meestal moeilijker wegens 
tijdsgebrek bij de partners. In feite komt 
het erop neer dat ik een brainstormteam 
heb, maar de activiteit voorlopig zelf moet 
realiseren. En zo is die ambassadeursrol voor 
iedereen een beetje anders, denk ik. 

Tijdens het voortraject en de opstartfase van 
DIALOOG in 2020 werd er tussen de partners 
bijna uitsluitend online gewerkt. Hoe verliep 
dat het afgelopen jaar?

Joëlle: Het ambassadeursoverleg verloopt 
nog altijd online, al is het wel de bedoeling 
om stilaan over te schakelen naar fysiek 
overleg. Tot nu toe was het risico nog te 
groot en namen we het zekere voor het 
onzekere. Wat activiteiten betreft hebben 
we vorig jaar geleerd dat digitaal niet per 
se fout is. Daarom laten we overkoepelende 
activiteiten af en toe nog altijd digitaal 
doorgaan. Lokaal kiezen de verschillende 
regio’s meer en meer voor fysieke 
activiteiten. 

Waren er –naast de impact van corona- 
nog andere uitdagingen op vlak van 
samenwerking? Wat hebben jullie (van 
elkaar) geleerd? 

Joëlle: We hebben met de kerngroep 
enorm moeten sleutelen aan de onderlinge 
communicatie, ook aan de communicatie 
naar de ambassadeurs. In eerste instantie 
ging dat via nieuwsbrieven, sommigen 
waren daar heel enthousiast over, anderen 
minder. Dat was een beetje zoeken, met als 
gevolg dat het eigenaarschap naar mijn 
gevoel wat verbrokkelde. Niet iedereen 
had dezelfde motivatie om dingen vast te 
pakken en ermee verder te gaan. En die 
zoektocht is nog altijd bezig. We hebben nu 
de communicatieverantwoordelijken van 
Avansa en De Rode Antraciet erbij betrokken 
in de hoop dat luik wat te verbeteren. 
Desondanks is de samenwerking voor mij 
sowieso een succes omdat ik de werking van 
de partners veel beter heb leren kennen, en 
mijn eigen netwerk heb kunnen vergroten.

Nicky: Ik was een van degenen die wel blij 
was met die nieuwsbrieven, omdat ik op die 
manier op de hoogte blijf van alles wat zich 
buiten mijn eigen regio afspeelt. Het is zo’n 
groot project, breder dan de regio Waas en 
Dender. En ook het ambassadeursoverleg, 
vier keer per jaar, vind ik echt nuttig om op 
de hoogte te blijven van elkaars activiteiten 
en daardoor ook van elkaar te leren. In de 
eigen regio  voel ik een grote bereidheid bij 
de lokale partners om samen te werken aan 
het project.

Welke DIALOOG-events die het afgelopen 
jaar plaatsvonden zijn 
jullie zoal bijgebleven? 

Nicky: In november organiseerden we een 
schrijfworkshop rond de ‘dialoogvliegers’, 
zowel voor gedetineerden als voor vrije 
burgers. Een schrijfcoach werkte met beide 
groepen –binnen en buiten de gevangenis- 
rond het thema vrijheid. Dat bracht een 
mooie briefwisseling op gang en vond ik een 
zeer geslaagd initiatief. De gedetineerden 
bleken toen vooral nood te hebben aan een 
gesprek met ons, ze wilden hun hart een 
keer luchten, op zoek naar begrip voor hun 
situatie. Daarnaast zag ik ook veel respect 
tussen de gedetineerden onderling, voor 
elkanders verhaal. 
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overlopen hebben. Door al die ideeën te 
horen, heb ik zeker de indruk dat elke regio 
er geëngageerd mee bezig is.

Joëlle: Dat klopt, de focus op dat 
herstelgerichte is zeker groter geworden. 
De verschillende regio’s werken nog altijd 
op verschillende snelheden. In Leuven en 
Mechelen staan ze bijvoorbeeld al veel 
verder omdat die al jaren met Leuven 
Restorative City, Rondom Prison en Café 
Detiné bezig zijn. Die regio’s hebben al een 
vast publiek en kunnen ook verder dan de 
usual suspects mikken. Zover staan we in 
Brussel nog helemaal niet. Dat neemt niet 
weg dat het thema wel op de agenda staat, 
dat de regio’s er niet meer naast kunnen 
kijken. 

Naast het organiseren van sociaal-culturele 
activiteiten heeft DIALOOG de ambitie 
om verhalen van (ex)-gedetineerden, 
slachtoffers, familie, professionals en 
bemiddelaars te capteren en te delen. 
Hoe ver staat het daarmee? 

Joëlle: Dat is inderdaad een van de 
werven die we bij de start van het project 
afgebakend hebben. Het ‘werfcomité 
verhalen’ komt regelmatig samen en heeft 
nu ook een journalist onder de arm genomen 
die de DIALOOG-verhalen zal verwerken in 
een podcast. We mikken op een minimum 
van vijf podcastverhalen, daarnaast willen 
we ook via andere media verhalen capteren. 
Die vliegertjes, voor mij zijn dat evengoed 
verhalen, daar zitten echt pareltjes tussen. 

Joëlle: Het project rond de dialoogvliegers 
ging van start in Dendermonde en werd 
zo enthousiast onthaald dat de kerngroep 
besliste om er een soort blauwdruk van te 
maken die alle regionale afdelingen naar 
hun context konden vertalen. In Brussel 
deden we workshops rond vragen als: 
wat is dat nu eigenlijk, in de gevangenis 
zitten? Hoe zit het dan met relaties? Met 
ouderschap? We werkten samen met de 
bibliotheek van Sint-Gillis en vroegen 
aan een groep anderstalige mama’s om 
boodschappen op te schrijven voor de 
vrouwelijke gedetineerden. Vervolgens 
hebben zij daar vanuit de gevangenis op 
geantwoord. Omdat we zowel binnen als 
buiten de gevangenis in verschillende 
talen werkten waren er naast brieven, 
kaartjes of vliegertjes met een boodschap 
ook tekeningen bij. De manier waarop 
de vrouwelijke gedetineerden geraakt 
werden door de aandacht en de mooie 
boodschappen... dat was onverwacht een 
heel mooi kerstcadeau! Het ging dan 
misschien niet zozeer over herstel en 
relaties, maar er is toen echt wel verbinding 
gemaakt tussen binnen en buiten.

Uit het interview van vorig jaar bleek dat 
sommige regio’s binnen Avansa al veel rond 
het thema herstel werkten, andere veel 
minder. Hoe zit dat op dit moment, is er een 
inhaalbeweging op gang gekomen?  

Nicky: Onlangs was er een 
ambassadeursoverleg waarbij we de 
verschillende activiteiten van de regio’s 

De uiteindelijke bedoeling is om dat 
allemaal een plek te geven in het ‘huis van 
verhalen’ op de DIALOOG-website. .

Wat zit er verder nog in de pijplijn? Waar 
kijken jullie persoonlijk het meeste naar uit?

Joëlle: Ik kijk op korte termijn heel erg uit 
naar ‘Slam Aleikum meets DIALOOG’, een 
project i.s.m. VOEM. Twee slammers, een 
rapper, een dj en een jeugdwerking gaan 
met al die teksten aan de slag en brengen 
hun werk tijdens een feestelijke avond. Ik 
denk echt dat dat een fabuleus iets kan 
worden, ik kijk er alleszins enorm naar uit!

Nicky: Ik kijk vooral uit naar ‘Justine’ van 
Radio Cachot, een muziektheatervoorstelling 
van ex-gedetineerde en muzikant Fred 
Klee over vrouwelijke hulpverleners 
in de gevangenis. De voorstelling doet 
verschillende steden aan, maar wordt 
bij ons gecombineerd met een expo. 
Daar zullen kunstwerken te zien zijn van 
zowel gedetineerden als vrije burgers, 
gemaakt tijdens een workshop i.s.m. de 
Kunstacademie en de PI Beveren. Na de 

voorstelling volgt een nabespreking tussen 
gevangenisdirecteur Wim Adriaenssens en 
Fred Klee. 

En als we nog verder vooruitkijken: wat 
hopen jullie dat er aan het einde van dit 
DIALOOG-traject veranderd is? 

Nicky: Dat er een beetje anders gekeken 
wordt naar mensen in de gevangenis. Dat 
we ze niet reduceren tot enkel en alleen hun 
misdaad. Als ik daar met mijn omgeving over 
praat krijg ik vaak de reactie: ‘die hebben 
wel iets mispeuterd hé, dus die zitten daar 
op hun plaats’. Akkoord. Ik ben ook niet 
tegen de straf. Maar ik stel me wel vragen bij 
de invulling van hun opsluiting. De manier 
waarop gedetineerden ‘begeleid’ worden in 
de gevangenis, is niet ideaal voor een re-
integratie in de samenleving. Daarover wil ik 
vooral bewustwording rond creëren.   

Joëlle: Daar kan ik me helemaal bij 
aansluiten. En wat ik ook heel tof zou 
vinden op het einde van het traject, is dat 
het publiek dat daarover nagedacht heeft 
verdubbeld is. Dat het niet altijd dezelfde 
mensen zijn die dezelfde dingen zeggen 
tegen hetzelfde publiek. Ik hoop echt dat 
onze ‘outreach’ verdubbelt. Tot slot hoop ik 
dat we beleidsadviezen kunnen distilleren 
uit alle initiatieven, dat het uiteindelijke 
resultaat concreet genoeg is om effectief 
iets mee te doen en neer te leggen bij de 
politiek.

© De Rode Antraciet
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Sociaal-sportief werk is een term voor projecten en activiteiten waarbij sport als middel wordt 
gebruikt om sociaal-maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Het gaat in principe om 
de doorsnede van drie actoren – Werk, Sport en Welzijn – waar ook tal van andere domeinen 
mee verwant zijn, zoals jeugdwerk, gelijke kansen, volksgezondheid, onderwijs of cultuur. Het 
voorbije jaar engageerde De Rode Antraciet zich in twee initiatieven die het sociaal-sportief 
werk onder de aandacht brengen en versterken. 

een daadkrachtig beleid. Dit memorandum 
is het startpunt voor een dialoog met 
beleidsmakers en het werkveld. De 
doelstelling: samen hefbomen ontwikkelen 
om een kwaliteitsvol en inclusief sportbeleid 
in de praktijk om te zetten. Omdat sport 
sterker maakt en verenigt.

Daarnaast ervaren we de connectie met 
andere praktijken en organisaties van het 

Sociaal Sportief Platform 
 
Het Sociaal Sportief Platform verenigt 
sociaal-sportieve praktijken over heel 
Vlaanderen en Brussel. Het doel is tweeledig: 
krachten bundelen en wegen op het beleid. 
Dēmos trekt en coördineert het platform, 
samen met de leden. Het online platform 
belicht niet alleen het straffe werk van deze 
praktijken: er worden ook bruggen gebouwd 
met andere organisaties en overheden en 
toegewerkt naar een optimale samenwerking 
tussen praktijken.

In 2021 werkten we mee aan een 
Memorandum met 5 aanbevelingen voor 

platform als verrijkend voor onze eigen 
werking. Het sociaal-sportief netwerk 
blijkt een potentiële voedingsbodem 
voor toekomstige samenwerkingen op 
vlak van projecten en activiteiten in de 
gevangenissen.   

sociaalsportief.beSociaal-sportief 
werk bundelt 
krachten

Praktijkgids sociaal-sportief werk  
 
Een ander instrument om de grote rijkdom 
aan sociaal-sportief werk te etaleren en te 
duiden is de ‘Praktijkgids sociaal-sportief 
werk #1’ van Pascal Delheye. Die werd op 8 
november 2021 in Gent aan het grote publiek 
voorgesteld. In dit eerste boekdeel getuigen 
125 protagonisten over hun visies, noden en 
dromen met betrekking tot sociaal-sportief 
werk. Over wat goed loopt en over wat nog 
veel beter zou kunnen lopen. De Praktijkgids 
wil sectoren koppelen en bruggen bouwen, 
ook tussen diverse gerelateerde labels als 
Buurtsport, Sport+ en Sport for Development. 
In de gids ook een bijdrage van twee van 
onze sportfunctionarissen, Heather Loontjens 
en Gino Campenaerts.  

Een exemplaar van 
de praktijkgids kan je 

bestellen via de QR-code 
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De kernwaarden van de 
voetbalclub voor een succesvolle 
terugkeer in de maatschappij
Bert Koops werkt voor de Dienst Justitiële 
Instellingen (DJI), meer bepaald voor PI 
Veenhuizen, een inrichting gelegen in het 
noorden van Nederland met ongeveer 500  
gedetineerden. Hij is projectleider van FC 
Emmen - Naoberschap Inside. Binnen dat 
traject krijgen gemotiveerde en gescreende 
gedetineerden de kans om succesvol te 
starten met re-integreren. Gedurende 8 
weken krijgen de deelnemers voetbaltraining 
van een maatschappelijk voetbaltrainer. 
Daarnaast worden ze ook toegeleid naar een 
baan. Om dat te kunnen bereiken is er een 
samenwerking met MatchBoyz Recruiting en 
Career. Via het netwerk van FC Emmen wordt 
voor elke deelnemer een match gezocht met 
een werkgever. 

Kan je schetsen hoe het SPPF-project 
gesitueerd is in jullie werking?

Koops: In België heb je het importmodel: 
lesgevers komen van buiten naar binnen. 
Wij hebben onze eigen leraren en werken 
vanuit een andere context. We zijn ook in 

Samen met vijf andere Europese partnerorganisaties verkregen we in 2020 Erasmus+ middelen 
voor het project ‘Sports in Prison, A Plan for the Future’ (SPPF). Het project richt zich op de 
ontwikkeling van goede sportprogramma’s met een nog betere verbinding tussen de wereld 
binnen en buiten de gevangenismuren. Het hele SPPF-project loopt over 3 jaar en is opgedeeld 
in verschillende fases. Na een uitvoerige literatuurstudie en het opzetten van een survey, 
moest in 2020-2021 de tweede fase starten waarin de 5 Europese partnerlanden learning 
areas zouden ontwikkelen, testen en implementeren. Dat dit door de wereldwijde coronacrisis 
even anders liep, is wellicht geen verrassing. Bert Koops, Dienst Justitiële Instellingen (NL) 
en Camilla de Concini, UISP (IT) vertellen hoe ze omgingen met de impact van corona op het 
SPPF-traject in hun land.  

Engeland gaan kijken hoe ze daar projecten 
ontwikkelen want ze staan daar al iets 
verder. Wat jammer was aan het traject in 
Engeland is dat het stuk arbeidsparticipatie 
ontbreekt. Daar hebben wij net op ingezet: 
ondernemers binnenhalen en proberen 
om gedetineerden duurzaam aan het werk 
te krijgen. Dat is best ingewikkeld, vooral 
omdat wij zelf geen ondernemers zijn. 
Daarom hebben we contact gezocht met 
werkgevers die daar wel wat in zagen, en zo 
is het project tot stand gekomen.

Hoe is het voor jullie om te kijken hoe het in 
de andere partnerlanden er aan toe gaat, is 
die kennisdeling een meerwaarde?

Koops: Ja, natuurlijk. Je moet nieuwsgierig 
zijn. Wanneer je naar het buitenland gaat, 
dan pik je altijd dingen op. Wat we nu uit 
België leren, via de VUB, is bijvoorbeeld 
de ‘Theory of Change’. We wisten wel dat 
mensen daar mee bezig waren, maar we zien 
nu beter hoe je er concreet mee aan de slag 
kunt, daar lopen jullie op voorop. Ook impact 

meten wordt veel belangrijker, dat is zeker 
iets wat we uit dit project halen.  

Hoe heeft de impact van corona een rol 
gespeeld in jullie werking?

Koops: Corona is een rottijd geweest voor 
gedetineerden en collega’s. Het project 
heeft een hele poos stilgelegen omdat 
extern personeel en wijzelf de gevangenis 
niet binnenmochten. Zo zat iedereen in 
isolatie. Het moment dat er weer dingen 
mogelijk waren, hebben we daar volop 
in geïnvesteerd, maar toch is het een tijd 
geweest die je het liefst zo snel mogelijk 
vergeet. De gedetineerden hebben er veel 
meer last van gehad dan wij. Ik denk dat de 
buitenwereld inmiddels wel begrijpt wat het 
betekent als je vrijheid wordt ingeperkt, en 
beseft dat een gevangenis geen hotel is. 

Hoe blijf je dan toch verbinden 
in deze moeilijke tijd?

Koops: Je ziet dat er andere ontwikkelingen 
komen. Skype-contact was er al wel, en dat 
is enorm uitgebreid, zodat gedetineerden 
toch in staat waren om contact te 
onderhouden met familie en kinderen. In 
heel Nederland zijn er veel investeringen 
gedaan op dit vlak, ook bij ons. 

Zijn deze ontwikkelingen blijvend of kunnen 
ze ook weer teruggeschroefd worden?

Koops: Nee, zeker de technische 
voorzieningen zijn nu ingebouwd. Ik denk 
dat dit zelfs nog uitgebreid wordt, naar 
meer contacten. Corona is een boost 
geweest voor de digitalisering. Dat geldt 
niet alleen voor de gedetineerden maar 
ook  voor de rechtbanken en een hele hoop 
andere aspecten, bijvoorbeeld voor de 
ketenpartners.

Als wij een 
gedetineerde tijdens 
of na detentie  
bij een sport- of 
amateurvereniging  
introduceren dan 
weet die club wat 
ze krijgt. Wij zullen 
niet zomaar iemand 
aan hen voorstellen. 
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Wat zijn voor jullie nu de grootste 
uitdagingen binnen SPPF?

Koops: We zijn nu nog een projectorganisatie 
terwijl we willen dat SPPF verduurzaamd 
wordt. Daar zijn we druk mee bezig, maar 
ook in Nederland is er een tekort aan geld. 
Daarom is het belangrijk dat we de impact 
kunnen meten. Dat is een van de voordelen 
van dit project: als wij kunnen aantonen 
dat door alle inspanningen die we doen, er 
bijvoorbeeld minder agressiegevallen zijn, 
dan is dat ook goed voor alle  ketenpartners. 

In hoeverre worden gedetineerden 
na vrijlating nog opgevolgd?

Koops: Op het moment dat ze nog een titel 
hebben bij de reclassering of een enkelband 
dan is het vrij eenvoudig, maar het wordt 
ingewikkeld als er jongens zondere enige 
vorm van titel vrijkomen. Daarom is het 
contact met de werkgevers zo belangrijk. Via 
de werkgevers horen we nog geregeld hoe 
het gaat met de jongens. Dat is eigenlijk nog 
waardevoller dan dat je contact hebt via een 
overheidsorganisatie. Want het wantrouwen 
bij de jongens naar overheidinstanties is 
over het algemeen groot. Soms neemt een 
ex-gedetineerde zelf het initiatief om via de 
werkgever te zeggen dat het goed gaat. Een 
werkgever heeft een toegevoegde waarde in 
de contacten met een gedetineerde.

Toch wel bijzonder dat jullie zelf die link 
vormen met de buitenwereld, met de 
werkgevers. 

Koops: Ja, wij zijn de intermediaire 
naar werkgevers maar ook naar buiten 
toe. Als werk niet haalbaar is, maar 
dagbesteding wel dan is dat ook goed. 
De meeste sportclubs hebben een tekort 
aan vrijwilligers. Als wij een gedetineerde 
tijdens of na detentie bij een sport- of 
amateurvereniging  introduceren dan weet 
die club wat ze krijgt. Wij zullen niet zomaar 
iemand aan hen voorstellen. Een werkgever 
weet vaak niet wie hij in dienst heeft, bij ons 
wel. De gedetineerde is daar open over en 
de meeste werkgevers waarderen dat enorm. 
Ex-gedetineerden kunnen ook een rolmodel 
voor andere gedetineerden zijn. Ze worden 
uitgenodigd om te spreken voor de jongens 
die nog vast zitten, over wat het betekent 
om buiten te komen.

Hoe kijk je naar de specifieke context bij 
onze andere SPPF-partners, waar ze vaak 
in moeilijkere omstandigheden moeten 
werken.

Koops: Dat ze andere en veel moeilijkere 
contacten hebben is vrij logisch. Je kan 
de situatie in Nederland niet vergelijken 
met bijvoorbeeld Bulgarije. Je werkt met 
verschillende snelheden en verschillende 
contexten. Daarom is het belangrijk dat 
dit een Europees project is, daar werken 
ze ook met verschillende snelheden. Het 
belangrijkste is om open te staan en van 
elkaar te leren. 

Naoberschap Inside - FC Emmen
PI Veenhuizen locatie Esserheem
Filmpje Naoberschap Inside
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Unione Italiana Sport per tutti: 
uitkijken naar een effectieve 
en duurzame toolkit. 
Camilla de Concini is een externe medewerker 
van UISP (Unione Italiana Sport per tutti), de 
Italiaanse vereniging ‘Sport voor Iedereen’. 
Na PAC (Prisoners’ Active Citizenship) is dit 
het tweede Europese partnerproject waarin 
ze samenwerkt met De Rode Antraciet. Vanuit 
Bologna werkt ze vooral aan de output van 
het project, terwijl collega Daniela Conti in 
Rome het administratieve en politieke deel op 
zich neemt.  

Kan je de context beschrijven waarin je voor 
het SPPF-project binnen UISP opereert? 
 
De Concini:  Als coördinator organiseer ik 
bijeenkomsten met het lokale personeel, 
mensen die de lokale activiteiten in de 
gevangenissen uitvoeren. Ik werk daarvoor 
samen met vaste medewerkers en het 
bestuur van UISP. Daarnaast doe ik ook veel 
vertaalwerk, aangezien veel medewerkers 
het Engels niet als werktaal beheersen. 

Wat was voor jou de impact van Covid 
gedurende de afgelopen twee jaar?

De Concini: Vanuit werkoogpunt is 
het frustrerend geweest. Een van de 
interessantste aspecten van mijn werk is 
het ontmoeten van mensen, het uitwisselen 
van ideeën en samenwerken. Corona heeft 
ons verplicht om veel online te werken, wat 
voor mij nogal saai is. De mogelijkheid om 
de verschillende werkomstandigheden van 
land tot land te bezoeken en om te zien wat 
de detentiesituatie van de gedetineerden 
is, vormt net de kern van dit project. Als 

ik vergelijk met PAC, het vorige project 
waar we wel de mogelijkheid hadden 
om elkaar te ontmoeten, dan was het 
toen veel gemakkelijker om te begrijpen 
wat de partners aan het doen waren, de 
methodologie uit te wisselen, ideeën te 
ontwikkelen, te brainstormen. De pandemie 
verhinderde om op een diep niveau te 
overleggen, wat het net interessant en 
verrijkend maakt.

Heb je voor jezelf alternatieve manieren 
van werken gevonden of gaf het ook nieuwe 
uitdagingen voor jou?

De Concini: Wat ik als een kans zie van 
het onlinewerken, is het feit dat we elkaar 
bij dit project vaker zien. In het vorige 
project zagen we elkaar alleen tijdens de 
transnationale bijeenkomsten. Er waren 
contacten via e-mail, maar er was geen 
opvolging van maand tot maand, wat toch 
wel belangrijk en verrijkend is. Het beste zou 
een mix van beide zijn.

Wat is je algemene gevoel over 
waar het project nu staat?

De Concini: Al die obstakels maken me wel 
een beetje triest. Er waren zeer interessante 
stappen in het project die we niet konden 
realiseren. We konden simpelweg de 
gevangenissen niet in. In Italië hebben 
we bovendien te maken met een enorme 
economische crisis in de sportsector. 
Sportscholen en sportclubs zijn al lange 
tijd gesloten. Op dit moment kunnen ze 
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maar een beperkt aantal mensen toelaten. 
Het netwerk van externe partners dat we 
hadden voorzien, zoals maatschappelijke 
organisaties en sportverenigingen, zou 
goed gewerkt hebben. Ook het voorzien van 
studiebeurzen, of opleidingen, maar dit was 
allemaal onmogelijk. Wel konden we door de 
omstandigheden een nationaal netwerk van 
gevangenismedewerkers bereiken. Zonder de 
onlinemeetings was dit onmogelijk geweest 
omwille van de verplaatsingskosten. 

De groep van SPPF-partners is zeer divers, 
niet alleen de projecten in elk land, maar ook 
de mensen. Hoe kijkt je daar tegenaan?  
 
De Concini:  Als ik opnieuw vergelijk met 
het PAC-project, heeft de VUB toen heel 
bijzonder werk verricht tijdens de eerste 
transnationale bijeenkomst: het creëren 
en faciliteren van de brainstorm tussen 
partners, het organiseren van enkele 
activiteiten die inzicht gaven in wat de 
andere partners aan het doen waren. De 
VUB had een directe aanpak met lezingen 
en interactieve activiteiten die hielpen om 
te begrijpen wat we in het project moesten 
doen en hoe we dit moesten aanpakken. 
Dat is een deel dat ik mis in dit project. Het 
kostte me veel tijd om te begrijpen wat de 
andere partners aan het doen waren. 

Wat zijn je verdere verwachtingen van SPPF? 
Kan dit project duurzaam zijn?  
 
De Concini:  Ik heb gezien hoe de PAC-toolkit 
goed is ontvangen. Als we erin slagen om 
een even goede SPPF-toolkit te maken, kan 
het een zeer duurzaam instrument worden. 
We kunnen bijvoorbeeld gebruik maken 
van de onlinemogelijkheden om een soort 
opleiding aan te bieden waar iedereen aan 
kan deelnemen. Want opleiding is een van 
de belangrijkste punten die naar voren 
kwamen uit de dialoog met de medewerkers 
in de gevangenis. Bij hen is er zeker de 
behoefte en de wens om meer vorming 
en uitwisseling te organiseren. Als we erin 
slagen om dit netwerk nieuw leven in te 
blazen, kan de toolkit zeer effectief en 
duurzaam zijn.

www.uisp.it/nazionale/
derodeantraciet.be/sppf/
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Als we erin slagen 
om een goede 
SPPF-toolkit te 
maken, kan het 
een zeer duurzaam 
instrument worden.
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‘The Breakaway’:
baanbrekend e-cyclingproject 
in de gevangenis, gedragen 
door een sterk partnerschap
Op 31 maart 2021 lanceerden we i.s.m. 
Decathlon, Cellmade, de gevangenis 
van Oudenaarde en de FOD Justitie 
‘The Breakaway’: het eerste Belgische 
e-cyclingteam van zes gedetineerden die 
samen trainen via het virtueel fietsplatform 
Zwift. Het initiatief past binnen de visie van 
alle partners om sport toegankelijk te maken 
voor iedereen. Daarnaast toont het project dat 
sport de ideale manier is om, zelfs virtueel, 
gedetineerden te helpen bij hun rehabilitatie. 
Pieter Van Caeneghem, gevangensdirecteur 
Oudenaarde, en Heather Loontjens, 
sportfunctionaris De Rode Antraciet, vertellen 
hoe een vraag uit onverwachte hoek tot 
grootse resultaten kan leiden - als de juiste 
partners elkaar vinden!
 

Heather, kan jij in het kort schetsen hoe 
de bal aan het rollen is gegaan?

Heather: Het begon allemaal met een vraag 
van Frederik Clarysse van reclamebureau 
BBDO. Hij wilde via Zwift, een virtueel 
wielerplatform, een ploegje oprichten mét 
een sociale meerwaarde. Via een zoektocht 
op internet kwam hij uit op ons Ronde op 
Rollen-project van een aantal jaar geleden, 
ook in de gevangenis van Oudenaarde. Ik had 
wel oren naar zijn voorstel en nodigde hem 
in september 2020 uit voor een gesprek. 
Pieter, directeur van de gevangenis, heeft 
daarna meteen de DG EPI1 gecontacteerd 
voor de nodige toestemmingen omdat het 
project zich voor een deel online afspeelde.

Pieter, wat was jouw eerste reactie toen 
Heather met dit voorstel kwam? 

Pieter: Mijn eerste reactie was: ‘heel leuk!’ Ik 
denk dat het –na de Ronde op Rollen- zo’n 
beetje het sluitstuk was waarop we zaten 
te wachten. Die Ronde op Rollen hadden 
we een paar jaar na elkaar gedaan, daarna 
kwam nog de deelname aan de 1000km 
voor Kom Op Tegen Kanker, waarbij een 
ploegje gedetineerden buiten de muren 
meefietste. Dus de vraag van Frederik kwam 
op een goed moment. Met alles wat we 
al gedaan hadden, hadden we ook wel de 
nodige ‘body’ verworven om zo’n project aan 
te kunnen. 

Wat waren de belangrijkste voorwaarden 
om dit hele project te doen slagen? 
En hoe hebben jullie samengewerkt 
om die te creëren? 

Heather: De uitdagingen lagen deze keer 
vooral bij Frederik van BBDO. Het was voor 
ons een grote luxe om dat reclamebureau 
achter ons te hebben. Zij hebben heel veel, 
ook van logistiek en dergelijke, op zich 
genomen. Pieter en ik hebben ons vooral 
met de groep renners moeten bezighouden. 
Daar liep het soms wat moeilijk: mensen die 
vonden dat er niet genoeg getraind werd, 
anderen die niet zo goed in de groep lagen.

Pieter: We moesten het hele fietsgebeuren 
niet opnieuw verkocht krijgen bij personeel 
of andere diensten, dat is hier al aanwezig. 
Voor mij was het wel spannend om die 

goedkeuring te krijgen om online te starten. 
We moesten toch wat mensen overtuigen 
dat dat op een veilige manier kon gebeuren. 
Er zijn wel engagementen om voor 
onderwijs dingen online te doen, terwijl dit 
‘maar’ om een sportief gebeuren ging. Daar 
wordt soms toch wel anders naar gekeken. 
Maar we hebben die goedkeuring vrij snel 
gekregen, dat was voor mij echt het moment 
dat ik dacht: nu kan het volledig losgaan! 

In welke zin was dit project –naast het 
online gebeuren- vernieuwend of uniek? 

Heather: Het was de eerste keer dat 
gedetineerden zich konden ‘meten’ met 
wielrenners buiten de gevangenis, via het 
Zwift-platform. 

Pieter: Zelfs minister Van Quickenborne 
heeft zich gemeten met de gedetineerden, 
dat vond ik wel een unieke gebeurtenis. Ook 
het feit dat we dankzij dat online gebeuren 
internationaal zijn kunnen gaan. Het verhaal 
werd bijvoorbeeld opgepikt door John 
McAvoy, een triatleet en ex-gedetineerde uit 

Engeland die zich nu inzet voor re-integratie 
via sport. Bij andere wielerprojecten bleven 
we wat meer in de gevangenis zelf hangen, 
terwijl we nu tot in het oneindige connecties 
konden maken.

Hoe werd er binnen de gevangenis 
gereageerd op dit project?  

Pieter: Dat was een beetje dubbel omdat 
het nog volop coronaperiode was, met alle 
restricties daarrond. Het was schipperen 
om de noodzakelijke dingen gedaan te 
krijgen. Zowel wat de trainingen betreft, 
als bijvoorbeeld de opnamen van de trailer. 
Er moesten daarvoor toch wat externen 
binnenkomen terwijl we nog met allerlei 
covidbeperkingen zaten. Het personeel 
stelde zich ook wel wat vragen, maar al bij 
al is alles vlot verlopen, iedereen heeft zich 
mooi aan de richtlijnen gehouden. En ook de 
afsluitende wedstrijd tussen gedetineerden 
en justitie, werd als zeer positief ervaren. 

Zelfs minister Van 
Quickenborne heeft 
zich gemeten met 
de gedetineerden, 
dat vond ik wel een 
unieke gebeurtenis. 
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Heather: Dat herken ik wel. Vooral naar 
die laatste race toe, begon het heel erg 
te leven onder het personeel: mensen die 
chatberichtjes sturen om de mannen aan te 
moedigen of team Justitie, de persberichten 
die worden opgepikt en gedeeld op sociale 
media. De hindernissen onderweg zijn er ook, 
maar als je kunt uitpakken met zo’n mooi 
eindresultaat dan komt de appreciatie wel. 
Ook omwille van het duurzame karakter, 
de nieuwe fietsen die we gekregen hebben 
staan hier nog altijd, zo kan het blijven 
groeien. 

Hopen jullie dat dit project een voorbeeld 
kan zijn voor andere gevangenissen of een 
aanzet voor een breder traject? 

Heather: Ja, toch wel. Vlak na de wedstrijd 
kregen we veel reactie, de gevangenis van 
Antwerpen stelde concrete vragen. Tot 
nu toe heeft het nog niet tot een nieuw 
wielerploegje geleid door beperkingen op 
vlak van infrastructuur. Maar ik denk wel 
dat het voor andere gevangenissen zeer 
inspirerend geweest is en dat er sowieso 
interesse is. We zijn ook altijd bereid om hen 
op weg te helpen en te ondersteunen als er 
concrete plannen zijn. 

Pieter: Het kan andere gevangenissen 
misschien ook aanzetten om meer met 
het digitale te doen. Na de race sprak de 
minister de ambitie uit om het project in alle 
gevangenissen uit te rollen. Lovenswaardig, 
maar misschien is het al voldoende om op 

een andere, vernieuwende manier met sport 
bezig te zijn. Op het Sportinnovatiecongres 
zagen we wat er allemaal mogelijk is 
vandaag. De toekomst ligt daar volgens 
mij, niet zozeer bij de klassieke fitness 
die standaard in de gevangenissen wordt 
aangeboden. 

The Breakaway kreeg veel aandacht in de 
media. Waarom is het –naast een regulier 
sportaanbod- belangrijk om regelmatig uit 
te pakken met dergelijke projecten? 

Heather: Het geeft energie om af en toe iets 
extra’s te kunnen doen. Als sportfunctionaris 
vind ik een structureel aanbod zeer 
belangrijk, maar moest ik alleen maar dat 
kunnen doen, zou ik het misschien ook wel 
wat saai beginnen vinden. Je leert nieuwe 
partners kennen, in dit geval zelfs een hele 
nieuwe wereld. En ook de gedetineerden 
hebben het nodig om naar zoiets toe te 
werken. Zij vinden de training op zich ook 
belangrijk, maar vinden het daarnaast heel 
fijn om naar iets te kunnen uitkijken en dat 
ook met hun familie te delen. 

Pieter: Het geeft inderdaad zuurstof en 
energie om nieuwe dingen aan te pakken. 
We zitten hier in een context waar soms 
minder leuke dingen bij komen kijken. Als 
je dan een keer zoiets kunt organiseren 
en mensen voor nieuwe uitdagingen kunt 
zetten, is dat waardevol. Op alle vlakken: 
sportief, qua materiaal, het doorbreken van 
de vaste routine, het onlineverhaal... Het is 
belangrijk om met nieuwe dingen te blijven 
komen en niet gewoon alles bij het oude te 
laten.

Als jullie terugkijken op het hele traject, met 
welk gevoel is dat? Wat nemen jullie mee? 
Wat was voor jullie de essentie?

Pieter: Vooral het feit dat we nu met drie 
partners waren. De betrokkenheid van BBDO, 
dat meer in de private sfeer zit, gaf een 
heel andere dynamiek.  Bij andere projecten 
was het altijd een samenwerking tussen 
de gevangenis en De Rode Antraciet, en 
dan blijf je ook wat in dezelfde netwerken 
hangen, terwijl er nu een volledig nieuwe 
wereld openging. Het was ook een 
belangrijke hefboom om grotere spelers 
zoals Decathlon te overtuigen, als die zien 
dat er een serieus reclamebureau achter 
staat, kijken die plots ook wel anders 
naar de zaken. In het begin had ik wel 
wat gezonde argwaan tegenover heel die 
marketingwereld: gaat dat ‘echt’ zijn, of meer 
een gimmick? Maar hun engagement is 
absoluut echt gebleken!

Heather: Ik besef ook eens te meer dat je 
een project als The Breakaway nooit alleen 
op poten kunt zetten. Je hebt elkaar echt 
nodig, en elke partner heeft zijn sterkte. Als 
je iets moois kan neerzetten dat verder gaat 
dan een marketingstrategie, met mensen die 
dat echt dragen en erin geloven, dan kan je 
inderdaad de gevangenismuren heel ruim 
overstijgen. 

Een project als 
The Breakaway kun 
je nooit alleen op 
poten zetten. Je 
hebt elkaar echt 
nodig, en elke 
partner heeft zijn 
sterkte. 
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Penitentiair bewakingsagente 
trapt eerste ‘prison league’ af in 
de gevangenis van Antwerpen
Er was eens... een penitentiair bewakings-
agente (PBA) die heel graag een voetbal-
tornooi wilde organiseren in de gevangenis. 
Op 16 oktober 2021 was het zover: 14 
deelnemers van de vrouwenafdeling en 9 
deelnemers van de psychiatrische afdeling 
van de Antwerpse gevangenis speelden 
heen- en terugmatchen volgens een 
uitgekiend wedstrijdschema. De overwinning 
van deze eerste prison league was voor de 
‘Black & White Stars’, maar zeker ook voor 
de geslaagde samenwerking tussen PBA 
- én scheidsrechter - Anneke Bonnier en 
sportfunctionaris Tom Huys.  
 

Vanwaar het idee om een voetbaltornooi te 
organiseren in de gevangenis? Waarom was 
dit initiatief zo belangrijk voor jou?

Anneke: Het leek me vooral leuk om in 
coronatijden toch iets sportiefs aan te 
bieden. Heel veel activiteiten werden 
afgeschaft, dus vanaf het moment dat er 
weer iets meer mocht, dacht ik: waarom 
geen voetbaltornooi organiseren? Ik ben 
scheidsrechter buiten de gevangenis, 
dus ik kon zelf de wedstrijden van het 
tornooi leiden. Ik was wel bang dat de 
directie het een zot idee zou vinden, maar 
Inrichtingshoofd An Janssens gaf meteen 
toestemming en verwees me door naar 
sportfunctionaris Tom. Qua organisatie komt 
daar toch een en ander bij kijken, dus het 
was goed dat we dat samen konden doen.

Tom: Klopt! Ik zag er bovendien een 
uitgelezen kans in om nog eens buiten 
te sporten. Fitness is grotendeels kunnen 
doorgaan maar de buitensportactiviteiten 
lagen stil. Iemand van Justitie die dan zelf 
het initiatief neemt, gekoppeld aan onze 
knowhow om zoiets te organiseren: dat was 
een mooie combinatie!

Waren er nog andere personeelsleden 
bij betrokken?

Anneke: Dat was vrij beperkt omdat we 
bewust gestart zijn met een tornooitje op 
twee kleinere secties. De bedoeling is om op 
termijn een groter tornooi te organiseren, dit 
was dus een soort van testcase. 

Tom: De dag zelf was het nog heel 
spannend. Het personeelstekort deed zich al 
maanden voelen, en de adjudant zei ons dat 
het daardoor eigenlijk niet kon doorgaan. 
Maar ik heb toen met hem een goeie babbel 
gedaan, en samen hebben we gezocht naar 
oplossingen en mogelijkheden.

Was het makkelijk om deelnemers 
te vinden, was er veel enthousiasme 
onder de gedetineerden?

Anneke: Op de vrouwenafdeling liepen 
de inschrijvingen heel vlot. Op de 
psychiatrische afdeling was het moeilijker, 
daar waren ze minder overtuigd. De meeste 
mensen daar zijn graag op zichzelf en 
staan niet echt open voor gezamenlijke 
sportactiviteiten. Als je dan plots afkomt met 
een voetbaltornooi...

Tom: Dat waren inderdaad twee totaal 
verschillende dynamieken. Bij de vrouwen 
was het veel spontaner, bij de psychiatrische 
afdeling moesten we wat meer ons best 
doen om ze in gang te krijgen en was er ook 
een veel grotere nood aan structuur.

Anneke: Beide afdelingen waren achteraf 
wel heel dankbaar voor het initiatief. 
Waarschijnlijk zal het volgende keer 
makkelijker zijn om mensen warm te maken, 
want zoiets gaat ook rond achteraf, ze 
vertellen aan elkaar hoe leuk ze het vonden. 

Hoe verliep het tornooi zelf? Ging alles 
vlot of moest er nog bijgestuurd worden?

Tom: De algemene conditie van de 
deelnemers is sowieso niet echt optimaal. 
Bepaalde dingen die we voor ogen hadden 
waren te zwaar, zeker voor de psychiatrische 
afdeling. Die mannen waren op een gegeven 
moment fysiek echt op. 

We hadden wel een bepaalde structuur 
voorzien, een tornooischema uitgehangen 
en er waren namen gekozen voor de 
verschillende ploegjes. Maar als er tijdens 
een wedstrijd iemand te moe werd, kon 
er gerust gewisseld worden, er was zeker 
ruimte voor spontaniteit en improvisatie. 
Misschien wel de belangrijkste les uit 
deze try-out is dat we ons vooral moeten 
aanpassen aan de deelnemers, zelfs als we 
daarvoor onze eigen plannen wat moeten 
loslaten. Dat was ook het fijne van de 
samenwerking met Anneke, dat we dat onder 
ons twee aanvoelden en samen konden 
beslissen om bepaalde dingen anders aan te 
pakken. 

Ik was wel bang 
dat de directie 
het een zot idee 
zou vinden, maar 
Inrichtingshoofd An 
Janssens gaf meteen 
toestemming 
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Wat was voor jullie het mooiste moment 
in heel het gebeuren?

Anneke: Ik vond het fijn om te zien hoe ze 
ervan genoten, dat het hen deugd deed 
om buiten te bewegen, en dat ze het hele 
tornooi ook wel serieus namen. 

Tom: Voor mij was dat de gemoedelijke, 
huiselijke sfeer. Je had eigenlijk niet meer 
door dat het tornooi zich in de gevangenis 
afspeelde. Het had net zo goed ergens 
buiten kunnen zijn, in een of andere club. En 
voor mij hét mooiste was dat de vraag kwam 
vanuit Justitie, het gebeurt zelden of nooit 
dat zij het initiatief nemen voor zoiets.

Hoe zal het volgende tornooi eruitzien? 
Zijn jullie al bezig met de voorbereidingen?

Tom: De doelgroep zal alvast heel anders 
zijn. De twee afdelingen die deelnamen 
aan de try-out tellen ongeveer 50 à 
60 gedetineerden, terwijl het op de 
mannenafdeling over ongeveer 500 
gedetineerden gaat. Dat is een heel ander 
gegeven. We bekijken of er misschien 
nog een tussenstap nodig is, de afdeling 
opdelen in compartimenten bijvoorbeeld. 
Kleinschaligheid biedt toch iets meer 
mogelijkheden en we moeten ook rekening 
houden met de beperkte ruimte. 

Anneke: Qua mogelijkheden in de 
gevangenis zal het volgende tornooi nog 
niet voor direct zijn, maar we hebben wel al 
een filmpje gemaakt om het te promoten. 
We gaan dat tonen via het videokanaal, om 
zo de inschrijvingen een duw te geven. Er 
komen zelfs drie directieleden in voor! 

Tom: Ja, het is echt super dat een directie 
daar mee instapt, terwijl je de dag erna 
misschien samen in een overleg zit dat 
wat moeilijk loopt. De bereidheid om toch 
die menselijkheid te tonen, en te willen 
verschijnen in een filmpje dat op het interne 
videokanaal gedraaid zal worden, chapeau!
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Nieuwe looppiste – 
gevangenis van Hoogstraten 
Dankzij de financiële 
steun van het directoraat-
generaal Penitentiaire 
Inrichtingen (EPI) konden 
we begin februari 2021 de 

nieuwe looppiste in de gevangenis van 
Hoogstraten voor geopend verklaren: 
250 meter puur loopplezier! Sindsdien 
kunnen gedetineerden tijdens de 
wandelingen eindelijk op een veilige 
manier joggen of hardlopen. De piste 
biedt op termijn nog heel wat extra 
mogelijkheden zoals een doorlopend 
Start to Run-aanbod of cardiotraining. 
Een aantal gedetineerden ging alvast 
van start met individuele loopschema’s. 

WK Wielrennen – gevangenissen van 
Leuven & Antwerpen 
Eind september 2021 vond in 
Vlaanderen het WK wielrennen plaats. 
Naar aanleiding van dit bijzondere 
sportevenement organiseerden 
we samen met Sport Vlaanderen 
fietsactiviteiten in de gevangenissen 
van Leuven en Antwerpen. In beide 
gevangenissen voorzag Sport 
Vlaanderen een aantal spinningfietsen 
met tablet, in Antwerpen kon het 
parcours ook op groot scherm gevolgd 
worden. In de Leuvense Hulpgevangenis 
werd een sportdag georganiseerd met 
o.a. fietsen op rollen en een voorstelling 
van het sportaanbod voor het komende 
seizoen.

Ook nog in 2021 
10 blikvangers 
sport en cultuur 
in de gevangenis

Cornhole - gevangenis van Turnhout 
In februari 2021 nodigde prachtig 
lenteweer uit om het cornholespel van 
onder het ‘coronastof’ te halen. Cornhole, 
waarbij je een zakje gevuld met maïs in 
een gat probeert te gooien, is geschikt 
voor alle leeftijden en kan bijna overal 
worden gespeeld. Een tactisch en zeer 
uitdagend spelletje dat in Amerika een 
echte hype is! Onze sportfunctionaris in 
de PI Turnhout introduceerde het spel 
aan personeel en gedetineerden die 
deelnemen aan de zorgwandelingen. 

Spikeball  – gevangenis van Gent 
In de gevangenis van Gent werd tijdens 
de zomer van 2021 een themaweek 
spikeball georganiseerd. Door de vele 
inschrijvingen, konden er meerdere 
sessies per week gespeeld worden. De 
winnaars van elke sessie speelden op 
het einde van de week het finalespel. 
Het was voor alle deelnemers een 
nieuwe sport, maar na een korte uitleg 
van de spelregels en wat inoefenen was 
iedereen er snel mee weg. 

© De Rode Antraciet

sport
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Tafeltennis met externe ploegen – 
gevangenis van Oudenaarde 
Toen in september 2021 externe 
sportploegen eindelijk weer de 
gevangenis binnen mochten, werd in 
Oudenaarde meteen de deur opengezet 
voor tafeltennisclub QLT Gent C. Zij 
namen het op tegen TTC Welfare, een 
ploeg van gedetineerden die lid is 
van de Vlaamse Tafeltennisliga (VTTL) 
en speelt in de provinciale afdeling 
1D veteranen. In totaal stonden er 4 
wedstrijden gepland in het najaar, en 
nog eens 4 in het voorjaar van 2022. 
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Expo ‘In Dialoog’ – Leuven Centraal en 
Leuven Hulp 
In november 2021 werkten we mee aan 
de expo ‘In Dialoog’ in de Bibliotheek 
Tweebronnen te Leuven. De expo 
was een initiatief n.a.v. de DIALOOG-
actie ‘Vliegende vragen, gevleugelde 
antwoorden’ en wilde een dialoog op 
gang brengen tussen mensen buiten 
en binnen de gevangenismuren rond 
het thema conflict en herstel. Kers 
op de taart was het beeldend werk 
van kunstenaar Pieter Janssens dat 
werd opgebouwd met kleurrijke 
origamivogels. De vogels werden 
geplooid door gedetineerden van 
Leuven Centraal en Leuven Hulp 
en door vrijwilligers van buurtwerk 
Vaartkater en Honk, een woon- en 
zorgproject van jongeren met een 
beperking.

Muurkunstschildering – gevangenis 
van Mechelen 
I.s.m. CAW Boom-Mechelen-Lier en 
Stad Mechelen begeleidden we in 
de gevangenis van Mechelen een 
artistiek project dat resulteerde 
in een muurschildering in de 
ontmoetingsruimte. Vier gedetineerden 
voorzagen de ietwat deprimerende 
ruimte van een kleurrijk jasje. De 
muurschildering die ze samen in amper 
enkele dagen tijd maakten, toont een 
kettingbrug die de hele periode van 
vrijheidsberoving naar herwonnen 
vrijheid treffend in beeld brengt.

Atelier Actua over zingeving tijdens 
detentie  
Tijdens het Passa Porta Festival 
2021 was cultuurfunctionaris Joëlle 
Kermarrec te gast bij Atelier Actua, een 
reeks debatten i.s.m. deBuren. Samen 
met kunstenaar-gevangenisdirecteur 
Hans Claus, Confrontaties-
auteur Simone Atangana Bekono, 
documentairemaker Gabriella Adèr en 
federaal procureur Frédéric Van Leeuw 
ging Joëlle in gesprek over zingeving 
tijdens opsluiting en of hierin een rol 
is weggelegd voor kunst en literatuur. 
Het volledige gesprek kon achteraf ook 
online (her)bekeken worden. 

ICOM CECA Conferentie  
In oktober 2021 vond in M-Leuven 
de jaarlijkse ICOM CECA-conferentie 
plaats. Het thema van de conferentie 
was participatie binnen en buiten de 
museummuren. Cultuurfunctionaris 
Pierre Muylle stond op het (digitale) 
programma met de presentatie ‘Within 
each other’s walls: about cooperation 
between museums and prisons in 
Flanders and Brussels.’ 

Mail Art – gevangenis van Hoogstraten 
Na een geslaagde eerste reeks in 
de gevangenis van Hasselt, kreeg 
het kunstproject Mail Art in het 
voorjaar van 2021 een klein broertje 
in Hoogstraten. 7 gedetineerden en 
7 vrije burgers zetten er anoniem 
vier maanden lang een creatieve 
correspondentie op. Per briefwisseling 
werkten ze samen aan een klein 
dozijn thematische kunstwerken. 
In een periode van verstrengde 
coronamaatregelen, waarin we geen 
groepen mochten bijeenbrengen, was 
het fijn om mensen toch contact te 
kunnen laten maken, in dit geval via 
de post. Na afloop verwerkten we 
enkele werken tot postkaartjes die de 
kunstenaars aan de beide kanten van 
de gevangenismuur konden versturen 
naar familie en vrienden.

cultuur
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