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‘Wat men moet leren doen, leert men door het te doen.’

Aristoteles
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‘Geef geen kritiek maar sta samen met ons op en sluit je bij ons aan.’

VOORWOORD

Samen op pad gaan.
Dit doen we dagelijks in het werken met minderjarige daders, ouders, slachtoffers, … . We beluisteren
elk verhaal, met een eigen versie van de feiten. We geven geen kritiek en reageren oordeelvrij. Ook dit
is een poging om het klimaat te veranderen. We buigen een klimaat van onrust, ontevredenheid,
onveiligheid om naar een klimaat van onderling begrip, dialoog enwederzijdse empathie. Herstel van het
gebeurde is essentieel. Herstel is de toegevoegdewaarde omde feiten achter zich te laten, eruit te leren
en te groeien. Dit is een groeien naar bewustwording en naar jongeren die zich inzetten voor een beter
klimaat, in welke betekenis dan ook.

Sonja Van Deynse
directie vzw HCA Oost-Vlaanderen, april 2019

‘Laat ons het klimaat beïnvloeden.’
Doorheen 2018 beïnvloedden we op verschillende manieren het klimaat van onverdraagzaamheid.
Dialoog bewerkstelligen, inzicht krijgen en herstel nastreven zijn belangrijk in het omgaan met delicten.
Dit kan een verschil maken naar de toekomst toe van onze daders. Strenger sanctioneren leidt niet tot
een daling van recidive. We pogen ook deze visie op de politieke agenda te krijgen. We geloven in een
politiek klimaat waarin jongeren de kans krijgen om hun feiten te herstellen binnen een realistisch kader.

‘Is de lente de nieuwe zomer?’
De seizoenen zijn in de war, de tijd vliegt, deadlines worden vooruitgeschoven.
Het decreet jeugddelinquentierecht wordt dan toch goedgekeurd. Positief project enHCA is eenmatch,
vanuit het eigenaarschap voor dedaders omhet delict te herstellen. Ze kunnen vanuit eenbetrokkenheid
op het slachtoffer verantwoordelijkheid nemen voor hun daden. Laat ons ermee aan de slag gaan, liefst
deze winter nog.

‘Herfst is in ons hart.’
Het jaar 2018 zal voor onze organisatie overschaduwd blijven door het afscheid van Felicitas Hardy.
Onze collega Feli, bemiddelaar en HERGO-moderator in hart en nieren. De herfst werd op slag winter;
koud en guur, donker en zonder einde. Haar vuur dragen we voor altijd met ons mee. In ons opkomen
voor een verdraagzamer klimaat.

Geef ons een toekomst en een planeet om op te leven
Het is donderdag. Studenten trekken massaal naar Brussel om te staken voor het klimaat.
Ze spijbelen voor het goede doel. Ze betogen met als doel de politici te activeren tot een
gerichte aanpak van de milieuproblematiek.
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JANUARI

Beste lezer

We nemen u in dit jaarverslag mee doorheen onze herstelgerichte en constructieve

afhandelingen anno 2018.

Een jaar waarin we ons opnieuw lieten verrassen en inspireren door ontmoetingen met

daders en slachtoffers van als misdrijf omschreven feiten.

Ze vormen de leidraad en het kompas voor onze dagelijkse werking.

We zijn hen hiervoor dankbaar.

We hopen u, lezer, met dit jaarverslag te prikkelen en te inspireren in uw kijk op

jeugdcriminaliteit en herstel.

vzw HCA Oost-Vlaanderen

2018
anno
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FEBRUARI

INSPELEN
OP DE BEHOEFTE
OM TE HERSTELLEN:
HET POSITIEF PROJECT ONTRAFELD

woensdag 6 februari 2019: Het Vlaams Parlement keurde vandaag het
nieuwe jeugddelinquentierecht goed.
Het gaat in op 1 september 2019.

‘De rode draad in het nieuwe Vlaamse jeugddelinquentierecht is de ‘herstelgerichte benadering’.
De jongere moet verantwoordelijkheid opnemen voor zijn acties, de gevolgen ervan inzien en de schade bij het
slachtoffer en de maatschappij trachten te herstellen. Het is de bedoeling dat de delictpleger zelf het initiatief neemt
en een voorstel doet om het goed te maken. Jongeren moeten verantwoordelijkheid nemen én tegelijk de schade
willen herstellen’, zegt minister Vandeurzen op Radio 1.’
(De Standaard d.d. 06/02/2019)

Naast herstelbemiddeling en HERGO wordt in het decreet Jeugddelinquentierecht het Positief Project naar voren
geschoven als nieuwe afhandelingsmodaliteit op parket - en jeugdrechtbankniveau.

Het positief project doet eenappel opde jongedader omopeenactieve enconstructievewijze zelf een invulling
te geven aan het herstel van de gevolgen van zijn gedrag,
van het delict, van de veroorzaakte schade.

Zowel voor de invulling als de uitvoering van het PP (positief
project) zal de jongere begeleid worden door de HCA-
diensten.

Een nieuwe uitdaging in het verlengde van de expertise die
we reeds hebben in het herstelgericht werken. De
coördinatoren van alle HCA-diensten formu-leerden alvast
een visietekst maar ook intern hebben we nagedacht over
hoe het Positief Project vorm kan krijgen.
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Om een gemeenschapsdienst te
kunnen realiseren, rekenen we op

de ‘goodwill’ van gemotiveerde
werkbegeleiders. Doorheen de

jaren komen er werkplaatsen bij
en worden samenwerkingen

beëindigd.

Dit interne denkwerk bracht onder meer volgende ideeën:

Op parketniveau vinden we het belangrijk dat voorrang wordt gegeven aan een aanbod
tot herstelbemiddeling tussen daders en slachtoffers.
Om redenen van proportionaliteit en subsidiariteit zien we een aanbod PP op dit niveau
enkel relevant bij vorderingswaardige dossiers.

Indien een positief project wordt voorgesteld is het aan de jongere om te beslissen of hij hier
al dan niet wil op ingaan. Het gaat om een vrijwillig aanbod. Het decreet wil met het positief
project vooral responsabiliseren: de jongere moet zelf zijn verantwoordelijkheid opnemen.

Van ons wordt verwacht om actief en laagdrempelig de jongere (en zijn bredere context) te
informeren, temotiveren en ondersteuning te bieden bij het tot stand komen van het positief
project. Deze ondersteuning gebeurt op maat, er vanuit gaande dat elk PP een uniek
proces is van de jongere en zijn context.

Mits bijstand van een advocaat vertrekt HCA aldus van een ‘blanco’ blad, om in
samenspraak met de jongere tot een engagement te komen.

Tijdens dit proces wordt stilgestaan bij de gevolgen van de feiten voor het slachtoffer, de
samenleving en zichzelf. Hierbij denkenwe aan de hersteldriehoek die centraal staat binnen
onze HCA-dienst.

Na akkoord over de concrete inhoud van het project, wordt dit overgemaakt aan het parket
of de jeugdrechter ter goedkeuring. Tot slot staat HCA in voor een goede opvolging tijdens
de uitvoeringsfase van het positief project.

Vanaf september 2019 krijgen we de kans om concreet hiermee aan de slag te gaan.
Elk dossier zal een uniek traject bevatten. Geen vaststaand programma, geen afgebakend parcours.
Maar net daarin ligt de uitdaging!

Vanuit onze algemene visie hechten we veel belang aan een blijvende evaluatie van onze werking. Zoals de
andere afhandelingsvormen beschouwen we het positief project als instrument voor hetgeen we
daadwerkelijk en continu willen bereiken: inspelen op de behoefte om te herstellen.

Marlies Gaillaert
herstelbemiddelaar

!

!

!

!

!

!
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MAART

AAN DE SLAG
MET VRIJWILLIGERS

BINNEN HERGO

Burgerparticipatie en
HERGO:

een match?

Vanuit onze visie
op herstel
willen wij

minderjarige daders en slachtoffers
samen met hun context en

‘de samenleving’
een kans geven

om uit te wisselen
over de gevolgen

van de gepleegde feiten.
Samen met hen
onderzoeken we
de mogelijkheid

tot herstel.
Een herstelgericht groepsoverleg is

een methodiek
om al deze partijen
samen te brengen

en het gesprek
vorm te geven.

Sinds 2007
hebben wij deze praktijk

uitgebouwd.

Als vertegenwoordiger van de samenleving is steeds iemand vanuit de politie
of het parket aanwezig. Zij geven een korte samenvatting van de verhoren,
duiden op de ernst van de feiten, kaderen de gerechtelijke gevolgen voor
dezelfde feiten wanneer de dader meerderjarig zou zijn en brengen de stem
van de samenleving binnen.

Hoewel deze inbreng zeer waardevol is, voelden we toch aan dat we nog
meer invulling konden geven aan de stem van de gemeenschap binnen
de HERGO. Wetenschappelijke literatuur en buitenlandse voorbeelden
ondersteunden onze keuze om aan de slag te gaan met vrijwilligers.

Vrijwilligers zijnmensendie, zonder voorkennis enbetrokkenheidbij de feiten,
deelnemen. Ze zijn dus geen steun – of gezagsfiguren, maar gewone
burgers, die vanuit hun vrijwillige deelname een soort van spiegel kunnen zijn
voor de partijen die deelnemen aan de HERGO.

Met het verbreden van de kring, mikken we ook op een verruiming van
perspectieven om over het jeugddelict in gesprek te gaan.

Eveneens kan het betrekken van onafhankelijke burgers een mogelijks
verstoord evenwicht in de kring mee helpen in balans brengen. Een laatste
doelstelling die we trachten na te streven is het creëren van een breder
maatschappelijk draagvlak voor HERGO door aan buitenstaanders de kans
te geven deelgenoot te worden van dit proces.
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Op onze weg kwamen we een aantal vraagstukken tegen.
Hieronder belichten we de belangrijkste:

Welk mandaat krijgen de vrijwilligers in de HERGO? Wat kan wel en wat kan niet?

Vrijwilligers volgen dezelfde gespreksregels als de andere aanwezigen in de kring.
Er wordt van hen verwacht dat hun inbreng constructief is.

Hoe zit het met beroepsgeheim?

Vrijwilligers ondertekenen de vertrouwelijkheidslijst. Verder kiezen we voor vrijwilligers die
niet uit de directe omgeving van dader of slachtoffer komen.

Mogen de vrijwilligers ten persoonlijke titel spreken of eerder als lid van de samenleving?

Wanneer vrijwilligers vanuit hun emoties spreken is dit veel krachtiger. We merken dat
maatschappelijke thema’s meer organisch aan bod komen.

Welke info moet een vrijwilliger vooraf krijgen?

We vertellen vooraf niets over de feiten. De waarde van de ongefilterde reacties bij het 'voor het
eerst horen’ van de feiten en gevolgen is absoluut versterkend voor het proces van de HERGO.
In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij heel zware gevolgen), delen we dit wel op voorhand mee.

In welke HERGO’s is het beter dat er geen vrijwilligers betrokken worden?

We laten geen vrijwilligers aansluiten in een HERGO over zedenfeiten. Wanneer we een HERGO
begeleiden waarbij de benadeelde een organisatie/rechtspersoon is, bv. een jeugdhuis, zullen we
niet steeds vrijwilligers laten aansluiten, aangezien in die gevallen de benadeelde zelf vaak al meer
vanuit een maatschappelijke bril spreekt. Ook wanneer de kring al zeer groot is, zullen we niet altijd
vrijwilligers betrekken.

Hoeveel ruimte geven we voor inbreng van vrijwilligers?

Het is duidelijk dat de belangrijkste uitwisseling steeds, die tussen dader en slachtoffer,
is. De vrijwilligers krijgen een aantal keren tijdens de HERGO de vraag hun reflecties
weer te geven en mogen ook steeds spontaan vragen stellen.

Eén van de belangrijkste vragen waarmee we geworsteld hebben, was de selectie van vrijwilligers.
Hoe zorgenwe er voor dat er voldoende diversiteit is in onze poule van vrijwilligers om te kunnen spreken over
een vertegenwoordiging van de samenleving? We besloten per HERGO twee vrijwilligers met een iets andere
achtergrond in de kring te laten plaatsnemen. We merken dat we vandaag een diversiteit hebben aan
vrijwilligers wat leeftijd, gender en beroep betreft, maar dat het toch voornamelijk mensen uit de blanke
middenklasse betreft.
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Gedurende de periode waarbij we met vrijwilligers werken, merken we nog een aantal positieve neveneffecten op.
Zo zien we dat partijen, zowel dader als slachtoffer zich gesteund kunnen voelen door de erkenning die ze van de
vrijwilligers krijgen. Wij ondervinden als moderatoren dat het vaak ondersteunend is wanneer de vrijwilligers
verfrissende vragen stellen of scherpeobservatiesweergeven.Wemerkenookdat departijen het over het algemeen
niet als vreemd ervaren dat de vrijwilligers mee in de kring zitten.

Tenslotte zien we ook dat deze vrijwilligers vaak de beste ambassadeurs zijn om de herstelgedachte en het
concept 'HERGO' uit te dragen in de bredere samenleving.

Wij blijven als HCA-dienst overtuigd van de meerwaarde van het betrekken van vrijwilligers in de HERGO.

‘Als aanwezige burger was het zeker een opgave om de zaken vanuit ieders perspectief of
referentiekader te bekijken en niet te vervallen in enkel een vlakke veroordeling van de daders. Het
slachtoffer, in dit geval een oude mevrouw, toonde zich karig en vergevingsgezind en niet
rancuneus,watme,alsbuitenstaander, niet onaangeroerd liet en tegelijkde lafheidvanhetmisdrijf
nog meer in de verf zette. Maar, later in het gesprek, werd duidelijk dat de daders (jongeren) ook
onderdeel zijn van een peer-group, naïef, impulsief, niet altijd ten volle bewust van hun daden.’

Hugo, gepensioneerd.

‘Uit nieuwsgierigheid rijst de vraag hoe het verder afloopt met de daders, welke invloed zo’n
begeleiding/gesprek heeft op het verdere verloop van hun leven, hoezeer dit invloed heeft in
verband met wel – of - geen recidive…’

Tinne, manager.

Heleen Callens
Herstelbemiddelaar
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APRIL

BRING ON
THE DANCING
HORSES
(Echo and the Bunnymen)

Vanuit onze dienst
engageerden

Eveline Van Vooren
en

Hilde Cnudde
zich voor een

ervaringsgerichte groepsdag
(in samenwerking met HCA-dienst

BAAB)
waarin onder meer

met paarden gewerkt werd.

Hiernaast leest u hun verslag.

Equine Assisted Learning
De methodiek van Equine Assisted Learning is een vorm van
ervaringsgericht leren. Vzw Young Horses biedt de mogelijkheid
omsamenmet paardengestimuleerd teworden tot het opbouwen
van (zelf)vertrouwen, sociale en relationele vaardigheden,
probleemoplossend vermogen, omgaan met moeilijke gevoelens
en het veranderen van lastige gedragspatronen.

Dergelijke thema’s kunnen besproken worden tijdens individuele
gesprekken maar zijn vaak moeilijk tastbaar. Ervaringsgericht
werken laat jongeren deze emoties net voelen en ervaren.

Paarden zijn zeer gevoelige dieren die lichaamstaal en emoties
sterk aanvoelen. Door hun instinct reageren ze op de non-verbale
communicatie en veranderingen binnen de groepsdynamiek.
Paarden hebben natuurlijk leiderschap en samenwerking nodig
om te overleven.

Een paard dat in contact komt met een mens zal grotendeels
reageren in functie vanhoedezepersoonzichvoelt engedraagt
ten opzichte van hem.

Zij voelen aan wat er binnenin de jongeren gebeurt en zullen
daarop reageren. Hierdoor houden deze dieren de jongeren een
spiegel voor om bewuster te worden van hun eigen gedrag en
hetgeen zich in de groep beweegt. Dit stimuleert creatieve
verandering binnen de bestaande gedragspatronen.
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Jongeren en doelstellingen
Binnen HCA en BAAB werden de collega-begeleiders
warm gemaakt om jongeren toe te leiden tot deze dag.
Jongeren vanuit de2andereWest-Vlaamseorganisaties
CoHesie en Divam konden eveneens aansluiten.

Demotivatie werd gepeild bij de jongeren. Verschillende
redenen voor deelname aan de dag werden meegeven:
‘leren problemen delen met anderen, en niet altijd voor
mezelf houden; ik heb een zachte inborst, maar ik
verstop dit vaak; eens geen stoer masker hoeven op te
zetten; ik wil mijn angst voor paarden overwinnen, ik heb
moeite met sociaal zijn, terwijl dit vroeger geen probleem
vormde; ik wil gewoon de ervaring aangaan.’

De ervaringsgerichte dag
20 augustuswas het zo ver, 4 begeleiders en 7 jongeren
gingen de uitdaging aan. Het eerste gedeelte van de dag
ging door in het domein Bulskampveld te Brugge. Bij
aankomst was iedereen onwennig. Tijd om het ijs te
brekenmet een kennismakingsrondje. In de voormiddag
werd een opdracht gegeven met als doel de jongeren
vertrouwdheid te geven binnen de groep. Daarnaast
werden een aantal opdrachten gegeven met een korte
reflectie om een eerste samenwerking tussen de
jongeren tot stand te brengen. Na een picknick gingen
we richting vzw Young Horses te Oostkamp.

Marianne en Tom gaven uitleg over het gedrag van
paarden, zaken waar de jongeren rekening mee
moesten houden en er werd gevraagd naar hun
ervaringenmetpaarden.Sommige jongerenhoordenwe
stoer zeggen: ‘ik heb geen schrik van paarden ze’, maar
in hun ogen zagen we toch enige twijfel. Daarna was het
tijd voor actie. De paarden stonden te wachten. Voor
sommigen liep deze eerste ontmoeting zeer vlot,
anderen waren snel weer weg van het terrein zodra de
paarden hen benaderden.

Paardenpsychologie
De jongeren leerden de paarden kennen omdat ze bij elk
paard een kaartje moesten hangenmet een eigenschap
van het dier. Daarna kozen ze een paard. De meeste
jongeren kozen voor het sterke, bruine paard. Ze hadden
het idee dat dit paard de leider was van de groep. Niets
bleekminderwaar,want het kleinebruinepaardjewasde
echte leider van de groep. Zij gaf door middel van kleine
beweging, bv. het plat leggen van haar oren, opdracht
aan het grote paard.

Aan de hand van verschillende voorbeelden kregen de
jongeren inzicht in de paardenpsychologie. Zowaren de
paarden ‘aangetrokken’ door de jongeren die zich
afzonderden van de groep. Paarden houden van
samenzijn en zullen jongeren die apart staan benaderen
om deze toe te leiden naar de groep. Dit zorgde voor
spanning bij de jongeren die schrik hadden van paarden.
We waren verbaasd van het doorzettingsvermogen van
onze jongeren. In het begin zagen we sommigen
regelmatig op en af de piste gaan. Naar het einde van de
dag zagen we dezelfde jongere trots het paard
begeleiden op het parcours.

Daarnaast was er een gespikkeld paard, dat vaak
tegendraads deed, hetgeen een aantal jongeren
fascineerde. Marianne gaf de reflectie dat het paard in
dezelfde levensfase was als de jongeren. Het was een
impulsief dier dat regelmatig tegenwerk moest geven en
een uitlaatklep nodig had. De jongeren moesten lachen
want ze herkenden zich hierin.

De groep kreeg een uitdagende opdracht toen ze zich
met iedereen en de paarden binnen een afgebakend
terrein comfortabelmoesten voelen. Vaardigheden zoals
samenwerking, communiceren, overzicht en gevoel
werden op de proef gesteld. Niemand nam de leiding en
de jongeren geraakten in een impasse. Tijd om in te
grijpen.De jongerenwerdeneven vanhet terrein gehaald
en de opdracht werd besproken in groep. Na dit overleg
hadden de jongeren een plan opgemaakt dat lukte.
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Groep in verbinding

Als laatste opdrachtmoesten de jongeren, als een groep
in verbinding, de 4 paarden door een parcours loodsen.
Het begrip verbinding werd niet begrepen, waardoor
sommige jongere het parcours alleen aflegden zonder
rekening te houden met de anderen. Voor veel jongeren
leidde deze opdracht tot frustratie omdat de paarden niet
deden wat ze wilden. Zo begonnen ze aan de paarden
te trekken of te duwen zodat het dier alsnog de juiste
richting zou uitgaan. Dit had een averechts effect gezien
de paarden stokstijf bleven staan. Marianne hielp
verschillende jongeren via de boodschap dat ze eerst
zelf rustig moesten zijn, vooraleer ze terug in contact
konden gaan met de dieren. Het gedrag van het paard
is een reflectie vaneengevoel, als de jongeregespannen
is of iets wil forceren, zal het paard minder geneigd zijn
om mee te werken. Sommige jongeren hebben eerst
afstand moeten nemen om daarna met een andere
energie terug te komen en zo de opdracht toch te doen
slagen.

Als afsluiter van de dag was er een groepsgesprek over
hetgeen de jongeren meenamen. Dit kwam ook terug in
de individuele gesprekken met de begeleiders. Een
greep uit deze ervaring: ‘voor mij was het nieuw om zo
dicht bij paarden te staan. Ik was er nog goedmee,maar
soms was het ook frustrerend als de paarden niet
luisterden’, ‘ik heb geleerd dat het goed is om bij
frustratiemomenten los te laten, even afstand te nemen
en terug te komen wanneer je rustig bent.’ 'Het was nog
leuk. Ikwas eerst echt bang. Vooral het vrouwelijke paard
was zeer wild. Maar ik wou graag meedoen met de
activiteiten. Langs de kant staan omdat ik schrik had, zou
maar saai zijn.'

Moe maar tevreden, sommige jongeren slapend
tijdens de autorit, keerden we terug richting Gent.

Hilde Cnudde en Eveline Van Vooren
begeleiders leerproject
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MEI

Getuigenis jongere
bij uitvoering

gemeenschapsdienst

wat vooraf ging…

Begin november 2018
werd Jochen

aangemeld voor een
gemeenschapsdienst van

30 uur.
Jochen was betrokken bij

een vechtpartij.
Hij kreeg daartoe meerdere

voorwaarden opgelegd.
Onder begeleiding van onze

dienst diende hij
30 uren

prestatie te leveren en een
leerproject van

20 uren te volgen.

ZOEKTOCHT NAAR
HOUVAST

IN HET LEVEN

Samen met de collega van het leerproject ging ik op huisbezoek. Naast
Jochen waren ook de vader en een begeleidster van de thuisbegeleidings-
dienst aanwezig.

We luisterden naar het verhaal van Jochen: wie hij is, zijn wens naar
zelfstandigheid, de omstandigheden en het waarom van de feiten.
Jochen vertelde over zijn eerdere opleiding en huidige dagbesteding.

We hoorden zijn capaciteiten (o.m. handenarbeid en technisch inzicht),
fysische beperkingen (rugklachten) en valkuilen (is gevoelig om uitgedaagd
te worden). Jochen maakte een eerlijke en open indruk.

Hij gaf ook aan dat hij zoekend is, zich wat verloren voelt, houvast zoekt
in het leven.

Het verloop en de verwachtingen van een gemeenschapsdienst werden
toegelicht, mogelijke tewerkstellingsplaatsen werden besproken.

Rekening houdendmet het verhaal van Jochen, stelden we vzw jeugdclubs
Vagevuur als geschiktewerkvloer voor. Jochen zou er ingeschakeldworden
bij verbouwingswerken en ook sociale opdrachten kunnen uitvoeren. Naast
het werkgedeelte is er steeds ruimte voor een goede babbel met één van
dewerkbegeleiderswaardoor Jochen zichzelf misschien verder zou kunnen
ontdekken. We zagen tevens eenmatch en een opportuniteit om Jochen in
contact te brengen met een nieuwe omgeving én waarbij hij andere
interesses kan ontdekken.

het traject ...
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De evaluatie van de prestatiewerd een aangenaam gesprek met Jochen, zijn beide ouders, de werkbegeleiders en
de dossierverantwoordelijke van Gemeenschapsdienst. De tewerkstelling werd door de werkgever als zeer positief
ervaren:

‘Jochen is een zeer sympathieke en toffe gast. Hij is een goede werker. Hij hielp met plezier bij de
gevraagde opdrachten. Hij toonde inzicht in het werk en nam initiatief. Het jeugdhuis was de juiste
werkplek voor hem.’

Jochen blikte eveneens met tevredenheid terug op zijn tewerkstelling. Hij voelde zich goed op de werkvloer en kon
goed opschieten met zijn werkbegeleiders en de andere vrijwilligers. Jochen ervoer het takenpakket enerzijds als
goed haalbaar en anderzijds als verrijkend. Hij denkt er aan ommisschien een sociale opleiding te volgenmaar heeft
veel vragen en twijfels. Demensen rondom hem, van het jeugdhuis, de thuisbegeleidingsdienst, het Leerproject…,
kunnen hem helpen bij het uitzoeken van de mogelijkheden en het maken van de juiste keuzes.

Mieke Lagrange
begeleidster gemeenschapsdienst

Jochen vertelt:

‘Hetkennismakingsgesprekopdewerkvloer voeldeaanvankelijkwatonwennigmaaralgauwwerd
ik op mijn gemak gesteld. De begeleiders van het jeugdhuis waren heel ‘chill’. Ik was enthousiast
over mijn takenpakket en de urenplanning.’

afgerond ...

Jochen zoekt verder zijn weg en wordt daarbij ondersteund door de mensen van de thuisbege-
leidingsdienst. De jongere gaat nog regelmatig langs naar het jeugdhuis waar hij steeds terecht kan bij één
van de vaste jeugdwerkers.

Jochen wordt momenteel ook nog begeleid door onze collega van het leerproject.

toekomst ...
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EEN NIEUWE KREET?

Het nieuwe decreet jeugddelinquentierecht en HCA OVL.

Er is ondertussen al heel wat inkt gevloeid over het
nieuwe decreet jeugddelinquentierecht. De maat-
schappelijke debatten liggen al een tijdje achter ons.
Jongerenwelzijn deed de eerste aanzet. De Raad van
State gaf hun rechterlijk advies. De politieke program-
ma’s werden tegenover dit voorontwerp gewogen. De
media pikte een graantje mee en schoof een aantal
thema’s naar voren.

We onderschrijven de nota’s met de verzuchtingen ten
aanzien van de voorontwerpen vanuit de werkgroep
jeugdsanctierecht en alle HCA-diensten. Het is zinvol dat
deze op de juiste fora uitgediept worden. Daarnaast
achten we het fundamenteel om specifiek vanuit Oost-
Vlaanderen onze kijk op het decreet met jullie te delen.

In het decreet zijn volgende veranderingen voor deHCA-
diensten vervat: leerproject op parketniveau, het
maximum aantal uren van een leerproject of een
gemeenschapsdienst zowel bij beschikkingalsbij vonnis
en het positief project op parket - en op jeugdrechtbank-
niveau. Deze elementen bieden ons een aantal kansen
en uitdagingen maar kennen ook een keerzijde.

Eén van de valkuilen is de uitbreiding van de bevoegd-
heid van het parket. Op zich is daar niets op tegen. Het
kan immers een meerwaarde zijn dat het parket over
ruimere reactiemogelijkheden beschikt. De schrik om
nieuwe feiten te plegen is mogelijks groter bij de
verdachten en de slachtoffers kunnen zich meer ernstig

genomen voelen. We hebben wél moeite met deze
uitbreiding wanneer dit tot meer disciplinering leidt en de
rechtswaarborgen in het gedrang komen. De instru-
mentenworden aangereikt. Het parket kan er, al dan niet
gepast, gebruik van maken. Het recht op verdediging
komt mogelijks onder druk te staan. Op parketniveau
wordt immers niet systematisch een jeugdadvocaat
voorzien. Het parket dient zich te verhouden t.a.v. deze
uitbreiding. Het is een uitdaging om niet meer
sanctionerend te reageren in verhouding tot de gepleeg-
de feiten.

Daarnaast zijn de uren van een leerproject en gemeen-
schapsdienst uitgebreid, tot 60u in de voorlopige fase en
tot 220u in de definitieve fase. Positief aan deze
uitbreiding is de kans om meer ervaringsgericht aan de
slag te gaan en langdurig jongeren te begeleiden. De
kanttekening is echter opnieuw dat het leidt tot eenmeer
sanctionerende reactie. We zien in ons dagdagelijks
cliëntwerk welke inspanningen minder-jarigen leveren
om een gemeenschapsdienst van 30u en een
leerproject van 20u tot een goed einde te brengen. Heeft
een maatregel van 220u realistische slaagkansen? Wat
dienen minderjarigen te leren dat 220 uren in beslag zal
nemen? Vanuit ons gedwongen kader dienen de
jongeren een realiseerbaar einddoel voor ogen te
hebben. Dit werkt motiverend. De reactie dient in
verhouding met de gepleegde feiten te zijn. Zullen
minderjarigen vanaf 2019 feiten plegen waarbij 220 uren

JUNI
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nodig zijn om het juiste herstel te realiseren? Het delict
wordt hierdoor erg benadrukt. De daders zijn naast de
feiten die ze gepleegd hebben, ook zoon/vriend/familie/
… .Het krijgen en ervaren van ruimte omhun identiteit en
hun toekomst vorm te geven, zonder herleid te worden
tot hun daderschap, is fundamenteel. Hopelijk is deze
ontwikkeling voor onze jongerencombineerbaarmet een
maatregel van 220u.

Het decreet bevat de mogelijkheid tot het indienen van
een positief project, zowel bij het parket als bij de
jeugdrechter. Vanuit HCA OVL zien we heel wat kansen
om het proces van onze jongeren in het uitdenken van
hun positief project te ondersteunen. Het is een
meerwaarde dat het herstel van hun feiten in de handen
van de partijen gegeven wordt. Het is een dankbaar
denkproces voor de verdachten om stil te staan bij de
impact van hun feiten op alle niveaus; de geraakte
samenleving, het slachtoffer, deeigen individuele situatie
en context. In sommige mediaberichten zien we
repressie als maatschappelijk verantwoorde reactie op
zaken die foutlopen. We wensen iedereen een zekere
mildheid toe in het samen zoeken naar een gepaste
reactie op de gepleegde feiten. Dit zonder afbreuk te
doen aan de impact van de feiten, in eerste instantie voor
het rechtstreekse slachtoffer. We kijken er alvast naar uit
om dit proces samenmet de minderjarige daders aan te
gaan.

We zijn benieuwd hoe de nieuwe zaken in het decreet
zich zullen verhouden ten aanzien van het huidig aanbod
van HCA; het positief project t.a.v. een
herstelbemiddeling; positief project t.a.v. leerproject op
parketniveau; leerproject op parketniveau t.a.v.
leerproject op jeugdrechtbankniveau;….Het ismomen-
teel koffiedik kijken wat dit effect zal zijn.
Vanuit onze VZW werken we ondertussen reeds vele
jaren samen met de parketcriminologen,
parketmagistraten en jeugdrechters van Oost-
Vlaanderen. Ze beogen een billijk antwoord te bieden op
de feiten waarvan de minderjarigen verdacht worden.
Ondanks de mogelijkheden in het decreet, krijgen we
geen signalen van een toekomstig repressiever beleid
vanuit het parket noch vanuit de jeugdrechtbank. Dit
stemt ons gerust.

We kijken hoopvol naar het nieuwe decreet
jeugddelinquentierecht. Vanuit een positieve insteek.
Omdat we in ons dagdagelijkse samen-werking met de
jongeren, de ouders, de slachtoffers, de
parketmagistraten en criminologen, de jeugdadvocaten
en jeugdrechters merken dat er met de juiste
overwegingen goede beslissingen genomen worden.
Menselijk, proportioneel,mild, realistisch,met het oogop
leerkansen en persoonlijke evolutie.
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Vanuit een zekere mildheid in een harde samenleving, pleiten we voor het volgende:

Laat de jeugd, jeugd zijn.

Laat ze uit hun fouten leren en hun fouten goedmaken.

Geef jongeren een helend kader zodat deze fouten geen brandmerken worden.

We dragen met zijn allen een verantwoordelijkheid om het decreet vanuit een juiste ingesteldheid in de praktijk
te brengen.

Sonja Van Deynse
directie
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CIJFERS
Volgende evoluties springen

in het oog:

Het aantal dossiers
herstelbemiddeling is reeds
enkele jaren in dalende lijn.

Voor het leerproject en
gemeenschapsdienst

daarentegen zien we dat er
zich, sinds 2014,

een stijgende tendens aftekent.

Ook voor HERGO worden de
laatste jaren een groter

aantal dossiers
aangemeld.

       
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Herstelbemiddeling 491 395 439 429 432 386 
Leerproject 118 87 86 95 124 156 
Gemeenschapsdienst 127 85 92 82 93 116 
HERGO 13 11 12 9 23 18 
TOTAAL 749 578 629 615 672 676 
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Herstelbemiddeling Leerproject Gemeenschapsdienst HERGO

Evolutie aangemelde dossiers sinds 2013
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Herstelbemiddeling 491 395 439 429 432 386 
Leerproject 118 87 86 95 124 156 
Gemeenschapsdienst 127 85 92 82 93 116 
HERGO 13 11 12 9 23 18 
TOTAAL 749 578 629 615 672 676 

 

Evolutie aangemelde dossiers Herstelbemiddeling
sinds 2013 per arrondissement
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HERSTELBEMIDDELING

Gent – Dendermonde –
Oudenaarde, dat is nog steeds

de rangschikking van groot
naar klein in het aantal

voorgestelde
herstelbemiddelingen.

Waar Dendermonde en
Oudenaarde dit aanbod doen in

een vergelijkbaar aantal
dossiers als vorig jaar,

kent de afdeling Gent een
terugval van een 50-tal

dossiers.
Gent valt daarmee terug tot het
laagste aantal doorverwijzingen
dat het deed in de voorbije zes

jaar.
Het totaal aantal

doorverwijzingen wordt
bijgevolg ook door deze

terugval beïnvloed want ook dat
is nu het laagste van de

afgelopen jaren. Een verklaring
hebben we vooralsnog niet
maar we bespreken dit met

onze Gentse verwijzers.

Evolutie aangemelde dossiers Leerproject sinds 2013
per arrondissement

LEERPROJECT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Gent 52 27 30 26 46 39 
Oudenaarde 12 8 5 5 9 20 
Dendermonde 54 52 51 64 69 97 
  118 87 86 95 124 156 
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LEERPROJECT

Spraken we vorig jaar reeds
van een ‘recordjaar’,

dan kunnen we dit jaar zeggen
dat dit record nog scherper

werd gesteld.
Voor het leerproject stellen we
vast dat Gent een kleine daling
kent maar die wordt evenwel

ruimschoots goedgemaakt door
het stijgend aantal dossiers

vanuit Oudenaarde en
Dendermonde.

       
HERSTELBEMIDDELING 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Gent 238 192 236 227 240 189 
Oudenaarde 61 79 61 78 71 69 
Dendermonde 192 124 142 124 121 128 
  491 395 439 429 432 386 
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Evolutie aangemelde dossiers Gemeenschapsdienst
sinds 2013 per arrondissement

GEMEENSCHAPSDIENST

Wat we voor het leerproject
schreven kunnen we hier,
bijna woordelijk, herhalen.
Een daling van de cijfers

vanuit Gent
maar één die wordt

gecompenseerd door een
aanzienlijk groter aantal
doorverwezen dossiers

vanuit Oudenaarde
en Dendermonde.

Evolutie aangemelde dossiers HERGO sinds 2013 per
arrondissement

HERGO

Het aantal HERGO’s
is met 18

een beetje minder
dan het jaar voordien (23)

maar nog altijd dubbel zoveel
als in het jaar 2016

en het op één na grootste
aantal van de voorbije 6 jaar.

Ook hier blijven
de meeste doorverwijzingen

komen van
de Jeugdrechtbank in Gent,
gevolgd door respectievelijk

Dendermonde en Oudenaarde.

We zijn verheugd dat dit jaar
ook terug in Oudenaarde in 2
dossiers een herstelgericht

groepsoverleg werd
aangeboden.

GEMEENSCHAPSDIENST 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Gent 58 29 22 20 24 13 
Oudenaarde 17 10 11 10 14 25 
Dendermonde 52 46 59 52 55 78 
  127 85 92 82 93 116 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

20

40

60

80

100

GEMEENSCHAPSDIENST

Gent Oudenaarde Dendermonde

HERGO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Gent 10 3 5 5 14 11 
Oudenaarde 2 3 1 1 0 2 
Dendermonde 1 5 6 3 9 5 
  13 11 12 9 23 18 
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Tina Landuyt
secretariaat
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Juli

LOSGELATEN
PEDALEN

EN
EEN SLIERT
SCHERVEN

Kroniek van een lijvige
herstelbemiddeling

vanuit
verschillende
perspectieven

Graag draag ik
deze bijdrage op

aan onze
betreurde collega,

Felicitas Hardy,
die ons in

oktober 2018
veel te vroeg ontviel
en een grote leemte

achterlaat.
Ze was een

herstelbemiddelaar
in hart en nieren.

Feli, we missen je!
.

Een bericht uit een Gentse krant – 2 september 2018

‘In de buurt van Dampoort heeft een groep jongeren in de nacht van
zaterdag op zondagmeer dan 10 auto’s beschadigd. De zijspiegels van
alle wagens werden vernield. De politie stelde verschillende pv’s op voor
vandalisme. In een nabijgelegen jeugdhuis was op de avond van de
feiten een feest aan de gang dat tot de vroege uurtjes duurde. Het is nog
niet duidelijk of één van de feestvierders iets met het vandalisme te
maken heeft.’

Zaterdagavond 31 augustus 2018
Het is eind augustus 2018, een maand waarin verschillende warmterecords
sneuvelen maar die avond is het vrij koel. Een welkome afwisseling die door
velen geapprecieerd wordt. Louis, Karel en Jarne, 16-jarige vrienden die
elkaar al een eeuwigheid kennen, maken zich klaar voor een fuif. De sfeer zit
helemaal goed. Het einde van twee maanden vrijheid nadert en vanavond is
het de laatste gelegenheid omde zomer te vieren. Binnen enkele dagen zitten
ze immersweer opdeschoolbanken.Metde fietsbanen ze zicheenwegnaar
de fuif. Vast van plan om te genieten. Het feest kan beginnen.

Zaterdagnacht:

Een bakker, die volop bezig is met het bereiden van veel lekkers en zondags
zoets, hoort gelach, gerinkel en gejoel. Niets bijzonder op een zaterdagnacht
maar het gerinkel van gebroken glas is er teveel aan. Hij gaat een kijkje nemen
en ziet een groepje fietsende jongeren die uitgelaten tegen de zijspiegels van
geparkeerde auto’s stampen. Terwijl de jongens langzaam uit het zicht
verdwijnen, gaat hij als kersverse ooggetuige terug naar zijn oven… de plicht
en de chocoladekoekjes roepen.
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Zondagochtend 1 september 2018

Terwijl de zondag zich zacht ontvouwt in de straten
rondom de Dampoort, is het voor elf bewoners en hun
gezin geen prettig ontwaken. Op verschillendemanieren
kwamen ze te weten dat hun auto beschadigd werd. De
zijspiegels waren duidelijk het mikpunt geweest van
trappende voeten. Sommige spiegels bengelen nog
slechts via het kabeltje aan de wagen. Veel plannen voor
die zondag worden plotseling in de war geschopt: een
aantal kinderen kunnen die dag niet naar de jeugd-
beweging, sommigen buurtbewoners moeten hun
daguitstap uitstellen. Naarstig worden telefoonnummers
opgezocht van garagisten en pechverhelpingsdiensten.
De constante is dat er in de elf huiskamers binnens-
monds gevloek klinkt en de frustratie overal voelbaar is.

Medio september 2018

De ouders van Karel, Louis en Jarne ontvangen post.
Een oproepingsbrief van Politie Gent tot verhoor van hun
zonen voor vandalisme. De zalige onwetendheid van de
ouders is vanaf nu voltooid verleden tijd en even lijkt de
wereld stil te staan. Verbazing, ongeloof, boosheid en
vooral een diep gevoel van teleurstelling vloeien in elkaar
over tot een donderwolk van emotie. De drie mama’s die
elkaar goed kennen, nemen contact met elkaar op. De
telefoon staat roodgloeiend en in ieder gezin barst de
storm los.

Maandag 22 oktober 2018

De procureur des Konings beslist om in dit dossier een
aanbod van herstelbemiddeling te doen. Vanuit de
jeugdafdeling van het Gentse Parket vertrekken veertien
aanbodsbrieven. HCA-OVL ontvangt een kopie van
ieder schrijven waarmee het mandaat tot herstel-
bemiddeling gegeven wordt. Karel, Louis, Jarne en hun
ouders ontvangen een brief. De elf benadeelde partijen
vinden ook een schrijven in hun brievenbus. Ieder van
hen moet de afweging maken of ze al dan niet aan een
herstelbemiddeling willen deelnemen. Ze krijgen volop
bedenktijd. Na een tweetal weken zal Tina, de secre-
tariaatsmedewerkster, een herinneringsbrief sturen naar
de partijen die nog niet reageerden.

Woensdag 14 november 2018

Nuori vzw iseengroteGentse jeugdwerkingsorganisatie.
Eén van de beschadigde voertuigen was een
bestelbusje dat hen toebehoorde. We ontvingen
volgende e-mail van hen:

‘Als organisatie die zelf werkzaam is in het
jeugdwelzijnswerk vinden we het niet opportuun om aan
te dringen op zogenaamde ‘harde maatregelen’, noch
op verzoenings - of andere gesprekken. In de bijlage
vindt u de factuur van de herstelling van de spiegel van
ons voertuig. Wij zouden het gepast vinden indien deze
schade ons door de daders wordt vergoed , en daarmee
zouden wij deze zaak als afgedaan beschouwen. U zou
ons zeer verplichten indien u deze wensen over kan
maken aan debetrokkenen en zou kunnen toezien opde
uitvoering ervan.’

De boodschap van Nuori is erg duidelijk en met hun
wensen wordt maximaal rekening gehouden. In de
bijlage zit een factuur van de herstellingskosten: € 90.

Woensdag 28 november 2018

MevrouwNancyDelaruelle, benadeeldepartij, stuurt ons
een e-mail:

'Momenteel kan ik geen contact nemen wegens
overlijden in de familie. Ik wens geen schadevergoeding
daar het om een bedrijfswagen gaat en de
herstellingskosten gedragen werden door mijn
werkgever. Wat ik wel verwacht, is dat de jongeren op
termijn als volwassenen kunnen functioneren in de
maatschappij. Dit houdt in dat ze verantwoordelijk zijn
voor hun daden en dat ze leren iets terug te geven aan
de maatschappij. Graag zou ik, per e-mail op de hoogte
gehouden worden van het verdere verloop. Hopelijk
kunnen jullie daar mee verder. Vriendelijke groet, Nancy
Delaruelle'

Vrijdag 30 november 2018

Stand van zaken: Karel, Jarne en Louis willen
verantwoordelijkheid opnemen en doen mee! Aan
slachtofferkant beslissen zes benadeelde partijen,
waarondermevrouwDelaruelle enNuori vzw, omdeweg
van de herstelbemiddeling te bewandelen. Omdat een
herstelbemiddeling steeds tussen één verdachte en één
slachtoffer gaat, zal dit een lijvig dossier worden.
Concreet betekent dit dus achttien dader-
slachtofferrelaties. Dit wordt dan ook een duo-dossier.
Twee herstelbemiddelaars worden ingezet om elkaar
gefocust te houden en de administratieve rompslomp te
verdelen. Mijn collega, Marlies, en ik nemen het dossier
op.Met veel plezier rollenwedemouwenop: samen een
dossier ‘draaien’ is erg prettig werken. Eerste punt op
onze to-do lijst: de partijen opbellen om een afspraak te
prikken voor een verkennend gesprek. Here we go!
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Woensdag 19 december 2018

De agenda is goed gevuld: vandaag gaan we langs bij
Karel, Louis en Jarne.

Eerste afspraak: Karel

Karel lijkt behoorlijk zenuwachtig wanneer we
binnenkomen. Zijn handen voelen een beetje klam aan
bij het begroeten. Karel is geen grote verteller maar na
wat vragen schetst hij het verloop van die laatste
augustusnacht.Hij kanniet vertellenwat henbezieldeom
tegen de zijspiegels te trappen. Wie het startsein gaf,
weet Karel, ook niet meer precies. Na een eerste dreun
tegen eenwagen, begonnen ze alle drie te stampen.Wel
weet hij zeker dat ze allemaal heel wat biertjes op hadden
en dat de trappartij even plots stopte als die begon.
Karels mama vertelde dat zij haar ogen niet kon geloven
toen zedeoproepingsbrief vandepolitie opende.Dit had
ze nooit van Karel verwacht. Wat echt wrang smaakte,
was dat Karel bleef ontkennen: tijdens de consultatie bij
de advocaat, bij de politie… tot de laatste vijf minuten van
het verhoor. Karel geeft toedat hijmet Louis en Jarne had
afgesproken, dat Jarne de volledige schuld op zich zou
nemen. Jarne is immers een durfal, heeft een grote dosis
bravoure en een beetje de reputatie van wildebras. De
teleurstelling en boosheid van de ouders lieten zich
voelen: een hele periode huisarrest maar wat Karel erger
treft is het gedeukte vertrouwen. Demama geeft aan dat
Karel de schade zelf zal moeten betalen en vindt het een
goed ideedat hij in gesprekgaatmet deslachtoffers.Niet
louter om zich te verontschuldigen maar ook om
antwoord te geven op hun vragen.

Tweede afspraak: Louis

De mama van Louis begroet ons. Ook Louis is,
begrijpelijk, ietwat nerveus voor het gesprek. Hij vertelt
dat ze allemaal behoorlijk hadden gedronken op het
feest. Toen ze naar huis fietsten was de sfeer zeer
uitgelaten en deden ze ‘onnozel’. Ze reden roekeloos,
botsten opzettelijk tegen wagens en trapten naar de
zijspiegels. Louis zegt dat hij op geen enkel moment
stilstond bij wat er gebeurde. Na enkele keren te hebben
gestampt, was de lol er absoluut af en stopten ze. Hij
beaamt Karels verhaal dat Jarne bereid was om de hele
schuld op zich te nemen. Demama van Louis is duidelijk
nog steeds onder de indruk van het gebeuren. Louis is,
volgens mama, erg impulsief en heeft zich laten
meeslepen door de alcohol en het groepsgevoel. Geen
excuus, benadrukt ze ernstig. Dat Louis bleef ontkennen
en liegen toen hij geconfronteerd werd met de feiten

maakt de teleurstelling voor zijn ouders nog groter. Het
vertrouwen in hun zoon was aan diggelen geslagen. De
gevolgen voor Louis zijn verstrekkend: hij mag niet meer
uitgaan tot begin december en de wantrouwende ogen
en onderzoekende vragen van zijn ouders blijven hem
volgen. Die woensdagmiddag, vier maanden later, is het
vertrouwen nog niet helemaal hersteld. Bovendien moet
hij de schade zelf betalen. En niet zomaar betalen. Louis
zal de twee oldtimerbrommertjes, die hij zelf kocht en
opknapte, moeten verkopen om de schade te
vergoeden. 0p een tweedehands site staat er al een
advertentie. Dat is heel wat vinden Marlies en ik. Louis
knikt en zegt dat hij zijn ouders begrijpt. Deze fout zal hij
geen tweemaal maken. Louis is bereid om de dialoog
aan te gaan met de slachtoffers. Zijn mama zit heel
instemmend te knikken.

Derde afspraak: Jarne

Ook indewoonkamer vanJarne isdespanning voelbaar.
Zijn mama geeft aan dat ze soms met de handen in het
haar zit. Jarne heeft al anderemisstappen begaan.Geen
enkele ernstig of echt kwaadwillig maar de maat voor de
ouders begint vol te raken. Ze voelen zich teleurgesteld
en vragen zich hardop af waarom Jarne zo hardleers is.
Waarom is hij bereid omzondermeer de volledige schuld
op zich te nemen? Waarom houdt hij niet meer rekening
met zijn hardwerkendeouders die hemvoorzien van alles
wat hij nodig heeft? Jarne vertelt openhartig dat het pure
onnadenkendheid en domheid was. Het leek een leuk
idee en daarna heel snel ook niet meer. Hoewel hij
begrijpt dat zijn ouders boos en teleurgesteld zijn, is hij
van mening dat hun wantrouwen in hem ietwat
overdreven is. Enkel door hem opnieuw mondjesmaat
vertrouwen te geven kan hij, naar eigen zeggen, aan zijn
ouders bewijzen dat hij van deze fout heeft geleerd. De
mama van Jarne geeft aan dat hij de schadevergoeding,
via vakantiewerk, zal moeten terugbetalen. Een gesprek
aangaan met de slachtoffers vindt Jarne een heel goed
idee. Zijn verontschuldigingen aanbieden is het minste
wat hij kan doen.

Woensdag 16 januari 2019

In de vroege namiddag bellen we aan bij mevrouw
Meyrem Yilmaz. Ze biedt ons thee aan en besprenkelt
onze handen met geurwater, als verwelkomingsritueel.
Ondertussen komt ook Erdem, haar volwassen zoon,
erbij zitten. Hij werkt als beveiligingsagent en heeft er de
nachtshift op zitten. Erdem heeft zijn slaap onderbroken
om bij het gesprek aanwezig te zijn. Meyrem vertelt dat
de politie op zondag 1 september aan de deur stondmet
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de mededeling dat hun wagen beschadigd was. Later
die voormiddag vertelde de bakker aan haar man wat hij
gezien had. Ze begrijpt niet waarom jongens zoiets
doen? Is dat leuk? Zijn die jongens wel goed opgevoed?
Haar kinderen deden zulke dingen niet. Waarom drinken
die jongens alcohol? Ze heeft heel veel vragen waar ze
graag een antwoord op wil krijgen. Ook Erdem, zelf een
twintiger, snapt niet waarom jongeren dit doen. Denken
ze dan niet na? De schade is aanzienlijk, zegt Erdem.
Door de beschadiging aan de rechterzijspiegel is het
elektronisch circuit geraakt. Dit maakt dat de
linkerzijspiegel ook ontregeld is en een raampje aan de
bestuurderskant niet meer volledig naar beneden
geschoven kan worden. Knap vervelend. Ook heeft de
carrosserie geleden onder het voetengeweld. Erdem
toont ons het schadebestek dat hij heeft laten opmaken.
Het is een zeer gedetailleerd documentmet foto’s van de
schade. Het totale schadebedrag is aanzienlijk: € 1325.
Erdem vertelt ons ook dat hij voor het opstellen van de
offerte vooraf € 150 moest betalen. Marlies en ik kijken
elkaar aan. We hebben nog nooit eerder gehoord dat
garagisten hiervoor laten betalen. De enigemanier omdit
bedrag terug te krijgen, is de wagen bij die garagist te
laten herstellen tijdens de maand januari. We spreken af
dat we zullen navragen bij de garage of deze periode niet
verlengd kan worden. Meyrem vertelt dat het gezin
plannen heeft om rond 15 juni naar Turkije af te reizen.
Een enkele rit is drieduizend kilometer. De auto zal dus
meer dan zesduizend kilometer moeten afleggen. Ze
wenst dat haar wagen vóór 15 juni hersteld wordt.
Marlies en ik zeggen dat we geen beloften kunnen doen
maar datwealles in hetwerk zullen stellen omditmogelijk
te maken.

Zaterdag 19 januari 2019

Omdat Marlies ziek is, ga ik vandaag alleen op stap.
Twee huisbezoeken staan op de agenda.

Eerste afspraak: de heer Hans Degroote

Het vergde wat zoekwerk om een parkeerplaatsje te
vinden op de drukke steenweg waarlangs het
appartement van Hans Degroote ligt. Zeven hoog met
een prachtig uitzicht over een braakliggend terrein. Het is
een vroege zaterdagochtend en Hans is al een hele tijd
op. Hij is drukbezet: voltijds werken en daarnaast
studeren voor een bijkomend masterdiploma. Zijn vrije
tijd is schaars goed. Hij vond het dan ook erg vervelend
toenhij vernamdat zijn spiegel afgestamptwas.Gelukkig
was het spiegelglas niet gebroken en was de kabel nog
intact. Maar de tijd die hij verloor aan de herstelling had

hij veel liever aan iets leukers besteed. Hans wenst zeker
op de hoogte gehouden te worden van het verloop van
deherstelbemiddelingmaar hij gaat niet in ophet voorstel
van de jongens voor een gezamenlijk gesprek. Met
examens in het vooruitzicht kan hij daar helaas geen tijd
voor vrijmaken. Als de jongens zijn schade (€ 287)
terugbetalen is hij tevreden.

Tweede afspraak: mevrouw Kaat Lejeune

Kaat woont niet meer rond de Dampoort. Ze is dichter
naar het centrum van Gent verhuisd en woont nu in een
statige straat met 19de-eeuwse burgerwoningen. Het
huis ademt geschiedenis uit, de trap kreunt ietwat. Je lijkt
een teletijdmachine in te stappen. In de gezellige
zitkamer vertelt Kaat dat ze, als jeugdwerkster, heel blij
wasmet de aanbodsbrief van het parket. Ze gelooft in de
herstelgedachte. Het is een buitenkans om het
ideeëngoed in de praktijk om te zetten. Kaat vertelt dat
haar autootje eenbijzondere betekenis heeft. Hetwasde
wagen van haar lieve opa die vier jaar geleden op 91-
jarige leeftijd overleed. Tot zijn dood heeft opa, met wie
ze een nauwe band had, ermee rondgereden. Kaat
vertelt dat debeschadigingdoor de jongereneigenlijk het
orgelpunt was van een sombere periode. Op korte tijd
was haar autootje een aantal keer betrokken geraakt bij
erg vervelende incidenten. Het begon toen een
vrachtwagen in de zijflank van haar wagen reed met veel
schade tot gevolg. Daarna werd er in de auto
ingebroken. Haar laptop, die eigendom is van haar
werkgever, werd hierbij gestolen. Dit leidde tot enige
wrevel op het werk waar haar nalatigheid verwetenwerd.
Waarom laat je een laptop in deauto liggen?Niet leuk.De
dieven werden niet gevat en de herstelkosten moest ze
dan ook zelf ophoesten. Toen twee weken later de
zijspiegel beschadigd werd, kwam dat als een
mokerslag aan. Ze berustte er al in dat ze ook die kosten
nooit terugbetaald zou krijgen. Vandaar dat haar
enthousiasme over de herstelbemiddeling zo groot is.
Het systeem werkt! Kaat vertelt dat ze de wagen enkele
dagen kwijt was door het herstellingswerk. Zemoestmet
de trein gaan werken. Het tijdverlies en de kosten ervoer
ze als uiterst frustrerend. Kaat is meer dan bereid om te
jongens te ontmoeten en met hen in dialoog te gaan. Ze
wil dat Karel, Louis en Jarne even stilstaan bij de impact
van enkele minuten ‘onnozelheid’.

Woensdag 23 januari 2019

Wanneer we het huis van Alex en Liza Verbruggen
binnenstappen, moeten we ons een weg banen door
een gang vol fietsen. Dit heeft een reden. Liza,mama van
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drie zonen, vertelt dat er al twee keer fietsen gestolen zijn
voor hun woning. Sindsdien worden de fietsen niet meer
op straat geparkeerd maar in de gang. De drukke weg
waar zewonen is vaker het decor vanbeschadigingenen
diefstallen. Zo werden de wielen van hun auto, die in de
garagebox stond, vakkundig verwijderd. De dieven
stapelden hiervoor bakstenen onder de wagen. Die
koelbloedigheid is verbluffend. Liza vertelt dat hun
garagist, die ook hun buurman is, op zondag 1
september bij hen aanbelde en vertelde dat hun wagen
beschadigd was. De zijspiegel hing half los. Hun wagen
is een oldtimer en heeft ook een emotionele waarde. Liza
herinnert zich dat de buurt opgeschrikt was door de
feiten en dat ze enkele aangeslagen buren moest
troosten. Alex, die als pedagoogacademischonderzoek
verricht, kan het voorval weliswaar relativeren maar geeft
aan dat het allesbehalve prettig is om met vandalisme
geconfronteerd te worden. Zijn oudste zoon volgt
schermles op zondag en kon die ochtend de les niet
bijwonen. Het hele gebeuren heeft op ieder van de drie
kinderen een indruk nagelaten. Via internet vonden ze
een gepaste vintage zijspiegel, die door de garagist/
buurman geplaatst werd. Het totale kostenplaatje
bedraagt € 295. Dit bedrag wensen ze vergoed te
krijgen. Een gezamenlijk gesprek met de drie jongens
vinden ze zinvol.

Zaterdag 26 januari 2019

We hebben alle slachtoffers gesproken en hebben nu
een klare kijk op hun verhalen én hun verwachtingen. Het
is tijd om dit terug te koppelen naar de jongens en hun
ouders. Om tijd en moeite te besparen, lijkt het ons een
goed idee om de drie jongens en hun mama’s tegelijk te
ontmoeten. De mama van Jarne is erg gastvrij en stelt
voor om dit gesprek in haar woonkamer te laten
plaatsvinden. Op dat voorstel gaan we graag in.

Als we om 10 uur onze auto parkeren voor het huis van
Jarne, staat de voordeur al open. Jarnekomtons, als een
echte gastheer, begroeten en leidt ons naar de
huiskamer waar iedereen al aanwezig is: drie mama’s en
drie zonen.

We staan, per benadeelde partij, stil bij de betekenis en
de gevolgen van de beschadigingen. De benadeelde
partijen worden door hun verhalen drie-dimensioneel. In
eerste instantie lijkt het verhaal van Kaat het meeste los
te weken. Het kostenplaatje per slachtoffer wordt ook
besproken. Het totaalbedrag is € 2428 en de vraag
dringt zich op hoe dat verdeeld zal worden. Neemt ieder
een derde op zich of hanteren we een andere
verdeelsleutel? Hierover heerst eensgezindheid: de

kostenworden door drie gedeeld. Dit betekent ongeveer
€ 800 per jongere. Aanvankelijk is er bij het bekijken van
het kostenoverzicht enig wantrouwen rond het
schadebestek voor Meyrems auto. Het bedrag ligt
immers veel hoger dan bij de andere benadeelde
partijen. Ook het feit dat voor het opstellen van de offerte
betaald moest betaald, doet de wenkbrauwen fronsen.
Naarmate ze de offerte bestuderen, neemt het
wantrouwen af. De garagist kennen ze en de schade is
inderdaad aanzienlijk. Vóór de afreis naar Turkije de
schade laten herstellen?Natuurlijk, datmoet. Eén van de
mama’s merkt op dat het fijn is dat Nuori vzw het
schadebedrag waarschijnlijk laag heeft kunnen houden
door de zijspiegel ‘binnenshuis’ te laten herstellen. De
opluchting groeit. De mama’s en de jongens geven aan
dat ze vreesden voor een veel hoger kostenplaatje.
Iedereen is aangenaam verrast door de redelijkheid van
de slachtoffers.

De mama’ s vertellen volop over de impact van de feiten
op henzelf en hun gezinsleven. Alle drie geven ze aan dat
ze op een gegeven moment twijfelden aan hun
capaciteiten als ouder. Zijn ze te permissief geweest?
Wat zegt het ‘daderschap’ van hun zonen over hen als
moeder? Het wordt duidelijk dat de feiten hebben
ingehakt op het zelfvertrouwen van de mama’s. De
jongens schuifelen onrustig op hun stoel en kijken wat
onwennig. Wanneer we suggereren dat de ontmoeting
tussen de jongens en de slachtoffers aangegrepen kan
worden als de start van een nieuw hoofdstuk, beginnen
ze met zijn drieën instemmend te knikken. Jarne neemt
het voortouw en stelt voor dat het gesprek met de
slachtoffers best zonder ouders plaatsvindt. Louis en
Karel vinden dat eveneens een goed idee. Als de
moeders erbij zijn, zullen zij immers de boventoon
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voeren. Als echte advocaten bepleiten de drie jongens
dat hun verhalen en hun verontschuldigingen veel
oprechter zullen klinken wanneer die uit hun eigen mond
komen. Gelijk hebben ze en dat vinden de drie mama’s
ook. Die gaan er mee akkoord om tijdens de ontmoeting
in de ‘coulissen’ te wachten.

Vrijdag 15 februari 2019

We bereiden het gezamenlijk gesprek voor dat de
volgende dag in onze kantoren zal plaatsvinden. Naast
Karel, Louis en Jarne zullen ook Meyrem, Kaat en Liza
deelnemen. Hans vraagt ons om hem te nadien te
informeren over het verloop van het gesprek. Het is nog
niet helemaal duidelijk of Erdem erbij zal kunnen zijn. We
kiezen voor een kringopstelling van acht stoelen en
denken na over de stoeltoewijzing.

Zaterdag 16 februari 2019: D-day

Het is zover! Karel, Louis en Jarne komen aan en nemen
plaats in de kring. Hun ouders gaan koffie drinken in een
nabijgelegen koffieschenkerij. Kaat en Liza komen
gelijktijdig binnen en vinden hun stoel. Het is even
wachten op Meyrem die vergezeld wordt van Erdem en
Selim, haar vierjarige kleinzoon. We breiden de kring uit
met tweestoelen engevenSelimeen koekje.Hij kijkt heel
ernstig rond en neemt de hele ruimte in zich op. Het
gesprek kanbeginnen.Omerover tewakendat iedereen
aan bod komt, opteren we voor een ‘talking piece’. Dit is
een klein voorwerp dat in de kring doorgegeven wordt.
De persoon die het in handen heeft, is aan het woord en
mag niet onderbroken worden. Dit keer kiezen we voor
een rood speelgoedautootje zonder zijspiegels. De
symboliek ontgaat niemand. Na een korte inleiding
houden we een introductierondje met behulp van de
talking piece. Iedereen stelt zich voor en geeft aan met
welk gevoel hij/zij het gesprek begint. Daarna is het aan
de slachtoffers om hun verhaal te vertellen. De jongens
kunnen hierop reageren. Het gesprek verloopt erg vlot.
De slachtoffers krijgen de gelegenheid om vragen te
stellen. Niet altijd evenmakkelijke vragen. Karel, Louis en
Jarne luisteren aandachtig en antwoorden. Het besef

van de jongens over de reikwijdte van hun gedrag lijkt
steeds groter teworden. Zo vertelt Edremdat hunwagen
gekocht werd toen Meyrem met een hersentumor af te
rekenen had. De auto bracht hen tijdens een moeilijke
periode naar de afspraken met de afdeling oncologie. In
die wagen werden belangrijke momenten beleefd. Ook
de openhartigheid van de jongens is opmerkelijk. Louis
legt uit dat zijn gedrag vóór die bewuste zaterdagavond
al problematisch was. De beschadigingen die hij
aanrichtte, vormden de spreekwoordelijke druppel voor
zijn ouders die hem op internaat stuurden. Hierdoor
kwam er volgens Louis rust en tijd voor bezinning. De
relatie met zijn ouders verloopt nu beter. Ook Karel, die
het hart niet op zijn mouw draagt, slaagt erin zijn
gevoelens helder weer te geven. Het wederzijds begrip
groeit en af en toe is er een glimlach te bespeuren. Er
wordt heel wat informatie uitgewisseld. Meyrem drukt de
jongens op het hart om naar hun ouders te luisteren. De
kleine Selim blijft, geduldig en stil, met bungelende
beentjes op zijn stoel zitten. Na een uur is het tijd om over
te gaan tot het aanbieden van verontschuldigingen.
Karel, Louis en Jarne doen dit uitvoerig.Meyrem, Erdem,
Kaat en Liza geven aan de excuses te aanvaarden. Een
afsluitend rondje beëindigt een mooi kringgesprek.
Ondertussen zijn de ouders aangekomen. Na enig
napraten neemt iedereen uitgebreid afscheid. We
ruimen de zaal op. Marlies en ik zouden miljonair zijn,
mochten we dit gevoel van voldoening over het gesprek
kunnen bottelen. Zo goed voelt het. We vertrekken en
rijden ieder een weekend tegemoet dat niet meer stuk
kan.

Maandag 18 maart 2019

De vijftien ondertekende herstelovereenkomsten
worden samen met de eindverslagen opgestuurd naar
het Parket. De schadevergoedingen worden
overgemaakt naar de benadeelde partijen. Deze
herstelbemiddeling is nu formeel afgesloten.

A job well done!

Sigrid Ponjaert
herstelbemiddelaar
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JEUGDCRIMINALITEIT
IN DE
MEDIA

Op 28 juli vond in Antwerpen
een steekpartij plaats waar

onder meer twee 13-jarigen bij
betrokken waren.

In een artikel van De Morgen
spraken experts ‘over een
stijging van gewelddadige
feiten en de steeds jongere

leeftijd van de daders.’

Omdat noch een stijging van
het aantal noch een daling van

leeftijd vast te stellen is,
reageerden we in een interview

met Stamp Media op deze
uitspraak.

‘De eerste reactie van HCA Oost-Vlaanderen, een vzw die inzet op
alternatieve maatregelen voor minderjarige delinquenten, verscheen op
socialemedia. In een facebookbericht liet HCAweten het niet eens te zijnmet
het oordeel dat jongeren steeds vaker gewelddadige feiten plegen, en dat op
steeds jongere leeftijd. Uit eigen ervaring en uit longitudinaal onderzoek van
het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (het NICC, van FOD
Justitie, red.) blijkt dat er een tegenovergestelde trend merkbaar is', aldus
HCA.

Michaël Bouchez is bemiddelaar bij HCA. Hij meent dat het artikel uit De
Morgen over de steekpartij in Antwerpen te ongenuanceerd is. ‘Er worden
professionals aan het woord gelaten die met deze feiten geconfronteerd
worden. Eerst wordt er gezegd dat gewelddadige feiten niet uitzonderlijk zijn,
even later stelt men dat het volgens experts wel degelijk een uitzondering is.
Uit onderzoek, eigen ervaring en uit contact met de parketten en andere
hulporganisaties weten we dat er een dalende trend is.’

Wat zeggen de cijfers?

Bij criminele feiten met minderjarige daders gaat het om ‘als misdrijf
omschreven feiten’ (MOF). De meest recente cijfers rond jeugddelinquentie
van het NICC dateren uit 2015 en werden bijgehouden door alle Belgische
jeugdparketten. Daaruit blijkt dat er een daling merkbaar is in het aantal MOF-
zaken dat werd geregistreerd.

Volgens de statistieken van het Openbaar Ministerie waren er in 2010 in
heel België 82.941 MOF-zaken gekend. In 2011: 79.565. In 2012:
63.290. In 2013: 59.780. In 2014: 58.819. En in 2015 nog maar 57.160.
In 2015 was het grootste deel van de daders, zo’n 47.500 gevallen,
tussen de 14 en 18 jaar. In ongeveer 45.000 gevallen ging het om
mannelijke daders, een ruime meerderheid.
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Wat de zwaarte van de feiten betreft. Bij 44%ging het om
‘misdrijven tegen eigendom’, waarvan 35%
verschillende vormen van diefstal. Slagen en verwon-
dingen komen op de tweede plaats met 15% en daarna
komen verstoring van de openbare orde en drugsfeiten.
De meest gewelddadige feiten zijn volgens de cijfers
echter uitzonderlijk: in 2015 waren 60 gevallen bekend
vanmoord, doodslag en onopzettelijke doding. Er waren
ook 4.700 gevallen van diefstal met geweld en 1600
gevallen van aanranding en verkrachting.

Volgens Bouchez moeten die cijfers in de juiste context
gezet worden. ‘De berichtgeving gaat soms te kort door
de bocht. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen

‘eigen indrukken’ en de cijfers. Ten tweede moet men
bewust zijn van de gevolgen van uitspraken over ‘dé
jongeren’. Zij lezen deze artikels ook. Ten slotte
beïnvloedt die berichtgeving ook het veiligheidsgevoel.
Wij horen de echo’s hiervan vaak in gesprekken met
slachtoffers.’

Het voorval in Antwerpen blijft natuurlijk wel de trieste
realiteit. ‘Uiteraard gebeuren er drama’s waarbij jongeren
betrokken zijn.Onzeeerstebekommernis is de vraagwat
de gevolgen zijn voor de betrokkenen.’

Michael Bouchez
stafmedewerker

Stef Vananderoy
Stamp Media
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ZE ZETTEN
ONS AAN

TOT NADENKEN

‘Laat ze niet schieten’
(Peter Adriaenssens)

Onderstaande beschouwing
kwam tot stand

op basis van het boek
‘Laat ze niet schieten’

waarin Peter Adriaenssens
een pleidooi houdt
om onze kinderen

en jongeren
beter vast te houden.

Om hen duidelijke grenzen
te geven,

opnieuw te leren luisteren
en solidair te zijn,

niet zomaar
omdat het moet

maar omdat we hen
leren ervoor
te kiezen.

Sommigen kennen een niet-harmonieuse opvoeding en komen uit een gezin
met tekorten op het vlak van financiën, gezondheid, huisvesting. Hun
onderwijsloopbaandreigt vast te lopenen toekomst is geworden tot eenvaag
begrip zonder inhoud en zekerheid. Ze zijn kwetsbaar en lijdend, maar
verkopen ook last. Dat gedrag is niet goed te keuren, maar is soms wel
ergens te begrijpen. Anderen zijn lastpakken die rotverwend zijn en niet
geleerd hebben dat je ook met frustraties moet omgaan. En dan zijn er die
met een groot ego, jongeren die niet meer beseffen dat niet alles naar hun
zin kan verlopen en dat ze niet alles naar hun hand kunnen zetten.

Elijah is 16 jaar en verschijnt voor de tweede keer bij zijn jeugdrechter.
Vijf dagen eerder werd hij geplaatst in de gesloten gemeenschaps-
instelling van Everberg. Tijdens een avond stappen haalde Elijah,
zonder reden en opgejut door zijn vrienden, zwaar uit naar een man
die hem voorbij liep. Elijah krijgt van zijn jeugdrechter de kans om
onder voorwaarden terug te keren naar huis.

Hun gedrag vertoont gelijkenissen, ook al wordt het soms ingegeven door
totaal verschillende factoren. Ze zetten maatschappelijke waarden op hun
kop en overtreden wetten. Ze handelen volgens het principe: wat je
bewondert, val je aan als het je frustreert. Je slentert uren rond in winkels die
je geweldig vindt en je besteelt ze. Je steelt merkkledij om erbij te kunnen
horen. Je stelt vast dat dit gedrag niet alle meisjes kan overtuigen die in de
smaak vallen van rijkere gasten. Je lokt een vechtpartij uit met de ‘dikke
nekken’ die uit de dancing komenwaar demeisjes die jij zou willen versieren,
gaan lopen met andere jongens. Je rijdt opdringerig door de straat met je
BMW,muziek loeihard, snel optrekkend en bruusk afremmend, een fuck you
in de aanslag voor al wie een afkeurende blik durft toe te werpen. Gedrag dat
wordt aangestuurd door dromen, verlangens: deel uitmaken van dat rijke
clubje zodat iedereen je heeft gezien en respecteert. Maar tegelijk ben je
kwaad en gefrustreerd omdat je al redelijk vroeg is duidelijk gemaakt dat je
enkel mag toekijken vanaf de zijlijn.

Augustus



32

OKTOBER

Grenzen worden telkens weer verlegd. Hierin ligt vaak de kern van het
probleem. Ze hebben het vaak lastig met deze grenzen. Het is voor hen
moeilijk geworden om er mee te leren omgaan. Voor sommigen is deze
grens te lang afwezig gebleven in hun leven, bij anderen is ze onzichtbaar
geworden of herleid tot een oefening in balanceren. Op de grens van
meekunnen/niet-meekunnen, gezin dat een ramp is/gezin dat je tochgraag
ziet, probleembuurt die je haat/probleembuurt waar je van houdt, Belg/
Turk, autochtoon/allochtoon, zoon van je vader/zoon van deze tijd,...

Elijah komt wekelijks op gesprek voor zijn leerproject. Van zijn
jeugdrechter kreeg hij de opdracht te werken rond agressie-
beheersing. Hij neemt ons mee op stap in zijn buurt. Ze wonen rond
een plein. Hij omschrijft het plein zelf als ‘het hart van de buurt’ waar
alles samenkomt enmensen elkaar ontmoeten, maar ook als het ‘het
zwarte gat van de buurt’ dat iedereen opslorpt. Uit zijn verhalen is het
duidelijk dat het niet eenvoudig is om hier dagelijks de goede keuze
te maken en weg te blijven van bendes, wapens & drugs. Ze weten
hier hoe politie werkt, ondanks de vele controles worden hier bijna
nooit mensen opgepakt. Ook Elijah wordt vaak gecontroleerd. De
buurtagent kent hem al van kleins af aan.

Lange banen met kleine straatjes ertussen, vaak doodlopend. De
allochtonen wonen vooral in de grote straten en rond het plein. De
gewone Belgen eerder in de kleine straatjes. Gasten die opgroeien
en het maken, verhuizen uit de buurt. Elijah heeft het meeste last van
de drukte en het lawaai rond zijn huis. Soms zoekt hij stilte op. Dan
gaat hij naar een grasveld, waar er uitzicht is op dieren en waar hij kan
lopen. Hij kijkt uit naar barbecueën bij goed weer, samen met zijn
moeder en haar vriendinnen. Het plegen van de feiten, het
verschijnen voor de jeugdrechter en het verblijf in Everberg, hebben
veel indruk gemaakt op Elijah. Hij vertelt zich te schamen om wat hij
deed. Het was stoer gedrag om erbij te kunnen horen. Je jut elkaar
op als vrienden en je denkt niet na. Elijah nam deel aan een
herstelbemiddeling en ging in gesprek met het slachtoffer. Hij bood
zijn excuses aan en beloofde nooit nog iets dergelijks te doen. Door
te werken via het ‘vereffeningsfonds’ zal hij de schade voor het
slachtoffer zelf vergoeden. Zijn oudste broer hielp hem deze periode
door te komen. In hem zag hij een voorbeeld en zijn broer hield ook
een oogje in het zeil.

Gewelddadig gedrag van jongeren is paradoxaal genoeg ook vaak een
manier om regels uit te lokken. Om opnieuw op grenzen en plichten
gewezen te worden. En van hieruit opnieuw een band te ontwikkelen met
de samenleving. Voor anderen lijkt een gewelddadig bestaan de enige
manier om hen nog een identiteit te geven, om te kunnen ontsnappen uit
de anonieme massa van verliezers.
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De meerderheid van de jongeren herpakt zich na een
confrontatie met politie, jeugdbescherming of rechter.
Eenminderheid vormteenhardekern, hervalt of glijdt nog
verder af in de criminaliteit.

We proberen te kijken en te luisteren naar deze jongeren
en de signalen die ze uitzenden, want hun gedrag zegt
ook iets over deze tijd en confronteert ons met onze
tekorten. Hun voorgeschiedenis heeft hen gevormd tot
scherpe figuren. De beschermende lagen die jongeren
zouden moeten omringen, brokkelen steeds meer af.
Gewelddadig gedrag neemt evenredig toe met de
aanwezigheid van kansarmoede, werkloosheid,
alleenstaande en geïsoleerde ouders. Factoren die
leiden tot uitsluiting en jongeren belemmeren om deel te
nemen aan de consumptiemaatschappij van hun
leeftijdsgenoten. Hoewel deze factoren het risico
verhogen op gewelddadig gedrag, geldt dit niet voor
iedereen. Want je vindt ook gewelddadig gedrag bij
jongeren die uit beschermde milieus komen. Waar er
financieel geenproblemenzijn,maardie in hungezin heel
vaak geen regels hadden en waar alles kon.

Dit alles dient natuurlijk niet als excuus. Jongeren staan
in het leven met capaciteiten die ze van bij de start
meegekregen hebben. Familie, omgeving of school kies
je nueenmaal niet altijd zelf, endedingen lopener –
buiten je wil om - soms anders dan je gedroomd had.
Maar niemands leven wordt enkel bepaald door
achterom te kijken. Door gebukt te gaan onder de rugzak
die je meedraagt en er verder niets mee te doen. Beter
weten en begrijpen wat er in die rugzak van jongeren te
vinden is, moedigt ons aan om creatief te zijn. Om de
angst voor de jeugd van ons af te gooien en een
beschermende laag te blijven vormen rond kwetsbare
jongeren. Zodat ze zich verbonden blijven voelen en wij
inzetten op samenleven. We moeten jeugddelinquentie
als een ontwikkelingsprobleem zien en als een opdracht
beschouwen. Een opdracht die we ter harte moeten
nemen, willen we deze jongeren niet laten schieten.

Kobe Huysmans
kwaliteitscoördinator



34

SEPTEMBER

IK DOE
DUS
IK LEER?

Dorien Mathijnssens
volgde via vzw Lejo

de vorming XP Basic.
Een kennismaking
met het concept
ervaringsleren.

Ze ging na wat dit voor haarzelf
en onze jongeren
kan betekenen.

Dit is haar verslag.

Ervaringsleren?

In Google vind ik het volgende terug:

‘Ervaringsleren is niets anders dan ‘leren door doen’. Het is
een proces waarbij men door in de ervaring te stappen
kennis, vaardigheden en attitudes verwerft. … Essentieel
daarbij is dat mensen reflecteren over hun ervaring en wat ze
daaruit leren.’

…Hmmm…klinkt een beetje flou…

Op www.ervaringsleren.be vinden we onderstaande terug:

‘Ervaringsgericht leren en begeleiden is een begeleiders-
filosofie die steunt op de veronderstelling dat de lerende zelf
(een individu of een groep) eigenaar is van het leerprobleem
endeoplossing ervan. Ervaringsgericht begeleidenbetekent
de lerende helpen inzien welke waarden en normen zorgen
voor zijn of haar gedragsmoeilijkheden en laat de lerende
door middel van aangepaste activiteiten inzien dat er
verandering noodzakelijk is. Eens dit inzicht bereikt is, is de
kans groot dat de lerende zijn nieuwe waarden en normen
ook in de toekomst, in dagdagelijkse situaties, zal toe-
passen.’

… dit prikkelt me wel … ik ga verder op zoek …

'Ervaringsgericht begeleiden' of 'ervaringsleren' is een
aanpak waar LEJO sinds jaar en dag voor staat:www.lejo.be

XP BASIC

‘Tijdens deze vorming/training willen we jullie onder-
dompelen in een ervaringsgericht concept. Tijdens deze 4-
daagse staan in de eerste plaats jullie persoonlijke inbreng en
persoonlijke beleving centraal. We hebben als doel om jullie
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te laten voelen/beseffen wat een ervaringsgerichte
aanpak bij een deelnemer kan teweegbrengen. We
proberen dit alles te realiseren binnen een sfeervol
geheel waarbij we zowel avontuurlijke als niet-
avontuurlijke opdrachten aanbieden. Het is aan jullie
om deze uitdagingen gretig en met beide handen
vast te grijpen.’

Onderweg

Op 12 november neem ik ’s avonds gepakt en
gezakt afscheid van mijn gezin en wandel ik richting
de trein die me naar Sint-Joris-Weert zal brengen.
Onderweg ontmoet ik enkele deelnemers die
hetzelfde avontuur zullen beleven. We voelen ons
allemaal een beetje onwennig…wat staat er ons te
wachten?...wat zullen we moeten doen?...waarom
moeten we een voorwerp meenemen dat onszelf
symboliseert?...en waarom een slaapmatje? We
slapen toch in een huisje?...De kriebels zijn bij elk
van ons aanwezig. Een herinnering vanuit mijn
jeugdjaren komt op…een glimlach verschijnt…

Na een wandeling vanuit het station komen we aan
in domein De Kluis. Een donkere weg door het bos
verlicht met theelichtjes leidt ons naar onze
verblijfplaats Berkenhof.

Anass en Nicolas, onze 2 begeleiders, verwelko-
men ons, de laatste uren van deze dag staan in het
teken van aankomen, kennismaken en tot rust
komen. Met een lichte nervositeit gaan we slapen,
niet wetende wat de volgende dagen staat te
gebeuren.

… 13 november… 09u00 startschot!

Alvorens we actief aan de slag gaan, krijgen we de
opdracht om gedurende deze 4-daagse in elke
opdracht een uitdaging te steken voor onszelf.
Treedt eens uit je comfortzone en probeer te
ontdekken wat erbuiten voor jou misschien nog ligt.
Wanneer is er eengrens voor joubereikt enwanneer
zou je net nog dat tikkeltje verder kunnen gaan?

… dit kan intens en confronterend worden …

De eerste opdrachten zetten in op vertrouwen in
elkaar en veiligheid. Al snel merken we dat dit heel
verschillend is voor elk van ons. Op een werpzeil
gaan liggen terwijl de rest van de groep het zeil
vasthoudt en je omhoog gooit. P gaatmet het volste
vertrouwen liggen en zegt ‘ja gooi maar’, maar M
twijfelt…Ga ik dit wel doen? Gaan ze me wel
opvangen?Wat als het mis gaat? Toch doet ze het.
Tijdens het reflectiemoment nadien staan we stil bij
hoe dit voor elk van ons was. Hoe veilig voelde je je
tijdens deze opdracht en waarom?Wat heb jij nodig
om je veilig te kunnen voelen? We stellen onszelf in
vraag. Waarom is dit eigenlijk zo moeilijk voor mij?
Voel ik me dan echt niet snel veilig? Of heeft dit met
vertrouwen te maken? M twijfelde bij de opdracht,
maar toch heeft ze dit gedaan? Waarom? Heeft dit
te maken met het verleggen van haar grenzen of
speelt groepsdruk hierin een rol voor haar?
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… ieder van ons is met zijn persoonlijk proces van
start gegaan …

In de volgende opdrachten worden we uitgedaagd
om onszelf tegen te komen in de thema’s:
samenwerken, communicatie, actie reactie,…
Aan de hand van verschillende reflectiemetho-
dieken worden we getriggerd om dieper na te
denken over onszelf.

Na een toch wel stevige eerste dag zoeken we ’s
avonds de gezelligheid, warmte en rust van het
haardvuur op…hoewel…rust? Er maalt iets in mijn
hoofd.

‘Als je je gevoel waarmee je deze ochtend bent
opgestaan moet omschrijven aan de hand van een
kleur, welke kleur zou dit dan zijn?’
Goedemorgen,we zitten samen in decirkel endoen
een rondje. Er wordt gepeild naar onze gemoeds-
toestand. Dit zit bij iedereen wel oké. Een nachtje
slapen heeft ons deugd gedaan. ‘Oké, dan gaanwe
een stapje verder vandaag’, klinkt het.

Hoogteparcours

We krijgen uitleg van Anass die ons zal beveiligen
over de zwevende balken, de evenwichtsbalk en de
pamperpaal. Enkelen onder ons krijgen lichtjes in
hun ogen, zijn klaar om deze uitdaging aan te gaan.
Anderen staan er stilletjes bij, zoekende naar hun
rustpunt…ik behoor tot deze laatste groep. Eén
voor één krijgen we een harnas aan. Ik voel dat ik
beter toch ontbeten had. Er hangen 2 balken aan
touwen te bengelen op, ik schat, 6m hoogte van de
grond. Ik klim de ladder op die me naar de trapjes
leidt tot aan de zwevende balk. Een lotgenoot doet
hetzelfde en klimt op de zwevende balk die op 1m
parallel t.o.v. de mijne hangt. We grijpen elkaar vast
en moeten de afstand van de balk samen
oversteken. Mijn knieën knikken, mijn handen zijn
klam, ik voel de angst inmij opkomen. Ik treedbuiten
mijn comfortzone.

Waarom voel ik me nu bang? Ik zit in een harnas
vastgemaakt aan een touw waarmee ik beveiligd
wordt door iemandopde gronddiemenauwlettend
volgt én zal ingrijpenwanneer dit nodig blijkt te zijn…
waarom dan die angst?

We schuiven samen op, ik voel mijn lichaam
bibberen, stapje voor stapje zijn we de afstand aan
het overbruggen. Ik en mijn kompaan focussen ons
op onze ademhaling, we zoeken naar ons rustpunt,
maar deze ligt niet binnen ons bereik. We gaan
verder. Door ons evenwicht verkeerd te leggen
voelen we dat de balken verder uit elkaar gaan
hangen, nog een stapje tot plots de krampen in mijn
armen ervoor zorgen dat ik mijn kompaan moet
lossen en we vallen beiden 1m naar beneden
waarbij we direct worden opgevangen door onze
beveiliger die ons veilig terug aan de grond zet.

Wat een ervaring! Wat een vragen door mijn hoofd.
Wat is nu de echte reden van dit angstig gedrag?
Waarom reageer ik zo?...
Het houdt me de komende uren nog bezig, tot ik
begin te zien vanwaar dit komt.
Het wordt me duidelijker…het thema dat hier achter
schuilt herken ik vanuit andere situaties inmijn leven.

Ik heb inzicht verworven door middel van een
ervaringsgerichte opdracht!

… net zoals gisteren en waarschijnlijk ook de
komende dagen nog zal gebeuren …

MAAR: het is niet wat het is, het is wat ik er mee ga
doen!

‘Door deze ervaring ben ik ervan overtuigd dat
jongeren ook op een ervaringsgerichte manier tot
inzicht kunnen komen in huneigengedrag endit kan
leiden tot gedragsverandering. Deze begeleiders-
filosofie neem ik graag mee in mijn werk.

Dorien Matthijnssens
begeleidster leerproject
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OKTOBER

INTERVIEW

Ik ben
een sterkere versie

van mezelf
geworden.

Angela,
mama van Bernardo
die door onze dienst

begeleid wordt,
liet ons toe

een kijk te nemen in
de geschiedenis van

haar leven.
Het grootste deel
speelde zich af in

Sao Paulo, Brazilië.
Sinds enkele jaren
woont ze in België.
Ze nam ons mee

op haar moedige tocht
door het leven.

Een verleden in Brazilië: de gouden jaren

Mijn gouden jaren beleefde ik als kind met mijn zeven jaar oudere zus. We
woonden in een groot huis met een zwembad en groeiden op in een veilige
en stabiele omgeving. Mijn moeder was huisvrouw en mijn vader politieman.
We woonden in een fijne buurt met veel leeftijdsgenootjes waar ik zorgeloos
kind kon zijn. Het weer was er bijna altijd aangenaam enwe trokken veel naar
het strand. Onlangs was ik nog in Oostende. De zee, het strand, zo
herkenbaar. Alleen de temperatuur valt wat tegen (lacht). Ik amuseerde me,
er was geen internet, er waren geen smartphones. Ik speelde, we speelden.
Mooie jaren waren het. Op school was ik een zeer toegewijde student.
Gestimuleerd door mijn vader volgde ik als tiener Engels. Ik ben hem er nog
steeds dankbaar ben. Toen ik 18 was eindigden mijn studies omdat ik niet
toegelaten werd tot een publieke universiteit en mijn ouders geen private
universiteit konden betalen. Mijn droom om journaliste te worden, minstens
één boek te schrijven en de wereld rond te trekken heb ik toen opgeborgen.

Drugs: een nieuwe wereld

Toen ik Octavio ontmoette was ik begin de twintig. Ik had gestudeerd en was
aan het werk. Ik leerde zijn vrienden kennen, waarvan de meeste reeds als
tiener met drugs te maken hadden. Zo kwam ik in aanraking met drugs. Een
‘nieuwe wereld’ opende zich voor mij. Ik raakte verzeild in verkeerde milieus.
Octavio had een motorbike om te ‘leveren’ en dat was niet alleen voor pizza.
Hij hadeen reputatie.Mijn ouderswaren terecht ongerust enniet gelukkigmet
die situatie. Mijn vader konme evenwel overtuigen om een ontwenningskuur
te starten. Alleen, ik gaf dit maar eenmaand de kans en vatte kort daarnamijn
‘drugsleven’ terug aan.Werkwas ondertussen de enige positieve constante.
Daardoor was er toch ietwat structuur in mijn leven. De relatie met Octavio
ging verder. Een relatie die merendeels bestond uit drugs, alcohol, geweld
en veel ruzie. Ik woonde met onze kinderen in het huis van zijn ouders. Dat
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zij hun hand boven zijn hoofd hielden en mij van veel de
schuld gaven was niet bevorderlijk voor een gezonde
omgeving waarin onze kinderen moesten opgroeien.

Bernardo

De levensloop van mezelf en van Bernardo’s vader
verklaart danook veelwaaromBernardo indeproblemen
is gekomen. Bernardo werd als tweede zoon geboren in
een onstabiele gezinssituatie. Hij is ettelijke keren
moeten verhuizen en er waren langere periodes waarin
er weinig contact was. Bernardo is twee jaar jonger dan
mijn oudste zoon, Vito. Hun jongere broer woont in
Brazilië. Ik had 14 jaar een relatiemetOctavio, hun vader.
Een speciale relatie welteverstaan, waarin de betekenis
van dat woord voor mij en Octavio niet dezelfde was.
Bernardo’s vader wou geen compromissen, leefde een
‘high (drugs en alcohol) life’ en maakte zich geen zorgen
over het leven, onze relatie en de kinderen’.

Rehab

Dit moest veranderen. Ik had vele gevechten te leveren.
Het besef groeide dat ik mijn leven moest omgooien,
voor de kinderen en mezelf. Ik besliste om terug in rehab
te gaan. Voor zes maand droeg ik de
verantwoordelijkheid van mijn kinderen over aan de
grootouders. Mijn schoonouders deden moeilijk met
betrekking tot voogdij over de kinderen en van hen kreeg
ik geen steun. Na die ontwenningskuur verhuisde ik naar
een andere stad en dankzij mijn kennis van het Engels
vond ik er makkelijk werk en verdiende geld. Mijn
kinderen probeerde ik regelmatig te zien. Ik startte een
nieuwe relatie, één die enige houvast bracht en me de
kans gaf om verder te studeren. Enkele jaren later bracht
deze relatie, mijn nieuwe liefde, me naar België.

Een leven en toekomst in België

Maar ook deze relatie liep op de klippen en zo stond ik er
terug helemaal alleen voor. In een vreemd land met een
andere cultuur en een taal die ik niet kende. Via de dienst
‘inburgering’ volgde ik een adaptatiecursus en leerde ik
mijn eerste woorden Nederlands. Maar ik wou ook
werken en geld verdienen. Geld dat ik nodig had ommijn
kinderen naar hier te krijgen. Nu werk ik in de haven en
doe er een job die me voldoening geeft. Het is trouwens

de eerste keer dat ik een duurzame samenwerking heb
uitgebouwd met een werkgever. Een vast contract is
ondertussen een mooie bonus.

De laatste jaren ging ik regelmatig naar Brazilië om de
papierwinkel te regelen zodat eerst Vito en daarna
Bernardo de overtocht kondenmaken. En ik nam er ook
de tijd om in gesprek te gaan met mijn moeder. Mijn
grootste angst vandaag is dat mijn moeder zou sterven.
Hoewel we samen een moeilijke weg bewandeld
hebben, draag ik haar inmijn hart. Ik besef nu ook dat het
leven haar niet gespaard heeft. Ook zij heeft moeten
vechten, heeft zich moeten handhaven in een grote
familie met heel wat problemen. Ik ben ook bang dat ik
niet over voldoende middelen zou beschikken om mijn
zonen te ondersteunen en de rekeningen te betalen. Het
onderwijs is niet gratis. En de schoolkosten lopen hoog
op, zeker toen Bernardo omwille van slecht gedrag en
spijbelen op korte tijd twee maal van school moest
veranderen.

Wake-up call

Ik ben 44 en zo oud voel ik me ook. De problemen met
Bernardo zorgden ervoor dat ik mijn werkelijke leeftijd
geworden ben. De problemen die hij veroorzaakt heeft,
hebben me de ogen geopend. Het zorgde voor een
wake-up call voor het hele gezin. Voortaan neem ik de
zorg op die nodig is. Op mijn werk wordt dit ook gezien
en benoemd. Ik noem dit maturiteit. Ik realiseer me meer
wie ik ben, wat ik heb meegemaakt en wat dit betekent
voor mijn kinderen. Veranderen betekent ook dat er
hoegenaamd geen plaats meer is voor drugs en drank.
Het voelt beter, het geeft energie en maakt het leven
lichter. Dit verdient respect. Respect voor wie ik ben en
om hoe ik het leven vandaag aanpak. Met trots zeg ik: ‘ik
ben een sterkere versie van mezelf geworden’. Een
andere keuze heb ik niet.

Mijn hoop is ombinnen 5 jaar nog steeds in België te zijn.
Ik ben dit land dankbaar.We kregen een nieuwe kans. Er
is kans op onderwijs, kans op werk en er is kindergeld.
Mijn hoop ligt in ‘Brussel’ . Onze toekomst ligt hier, niet in
mijn moederland. Mijn land van herkomst is er één van
vakantie en om mijn jongste zoon en mijn familie te zien.
Of ik mijn jongste zoon ook graag hier zou hebben?
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Natuurlijk. Maar ‘België’ is momenteel niet wat hij in
gedachten heeft en dat begrijp ik. Hij werd voornamelijk
door zijn grootouders opgevoed enmij heeft hij te weinig
gezien om een hechte band te creëren. Dat is moeilijk
maar alsmoeder hoop je tochomooit verenigd te zijnmet
al je kinderen.

Er zijn

Nu ben ik hier en moet ik bij Vito en Bernardo zijn, er is
geen tijd voor een relatie, ik moet hier zijn. De vrouw en
moeder die ik ben, alles wat ik heb, alle energie wil ik
steken in ons gezin. Ik wil geen tijd meer verliezen. Mijn
twee zonen zien me strijden. Zij zien dat ik het over een
andere boeg gooi en meer dan ooit het engagement
opneemnaar hen.Bij Bernardomerk ik dat deproblemen
en de gevolgen ervan hem de ogen geopend hebben.

Jeugdrechtbank, hulpverlening, leerproject en
gemeenschapsdienst komen niet zo maar uit de lucht
vallen. Dat alles heeft zijn redenen. Het heeft hemwakker
geschud. Een klein voorbeeld: als hij ziet dat er niks in de
frigo staat, zie ik dat dit hem tot nadenken zet.

Ook Vito wil iets van zijn leven maken. Hij is gemotiveerd
om te studeren en doet vakantiewerk. Hij staat een deel
van zijn loon af waardoor het voor mij mogelijk is om het
financiëleplaatje rond te krijgen. Ik benhemdaar ookheel
dankbaar voor.

Er is nog zoveel te vertellen, zoveel geschiedenis, zoveel
pijn. Maar gesprekken over de goesting en het leven,
over keuzes maken en over de toekomst zal ik nog veel
hebben met mijn kinderen. Want toekomst is er, iets
minder voor mij weliswaar maar des te meer voor hen.

Geert De Roo
stafmedewerker

‘Als je tijd geeft aan moeilijk, dan wordt moeilijk gemakkelijk.’
(Ish Ait Hamou)
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‘Kent gij die mensen, die gaan toch geen vragen
stellen over mijn feiten, ik zie er niet uit, die mensen
gaan ook denken...’

NOVEMBER

DE WARMSTE
ACTIES
VOOR HCA
OOST-VLAANDEREN

In 2018
zochten we voor

HCA Oost-Vlaanderen
terug

extra financiële middelen
via Music For Life.

We waren
uitermate
verrast!

Een 13-tal
Music-For-Life-acties

werden opgezet
voor onze werking!

De warmste lunch @ WAY

Micellair water For Life door
Apotheek Dok Noord

Aperitieflivingconcert door Hans Daans

Dok Brewing company For Life

Fit spinning For Life

Bowling For Life bij O'Learys

Kerstkaartjes For Life door Teamleader

Theater For Life door Compagnie Cecilia

Music For Life spaarpotje bij Standaard
Boekhandel Dok Noord

Music For Life spaarpotje bij Wetterse
Bakker

Soep For Life door Hola

Dift

Dok Noord For Life
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In totaal ontvingen we voor deze acties de som van € 1326.

In naam van onze jongeren, hun ouders, de slachtoffers en het team dankenwij
de actievoerders van harte voor deze ondersteuning en hun vertrouwen.

De extra middelen zullen wij het komende
werkingsjaar inzetten voor ervaringsleren.

Tijdens het individueel leerproject vinden geregeld
ervaringsgerichte activiteiten plaats. Jongeren werken
onder andere aan hun agressieproblematiek in
samenwerking met Kubat’s Boxing Gym. Ze maken
kennismet de discipline en structuur van de boksclub en
gaan er op een positieve manier aan de slag met hun
emoties. De rode draad is steeds een link met het
gepleegde delict.

Andere jongeren worden uitgedaagd in escaperooms.
Thema’s zoals grenzen aangeven, creativiteit, volgen en
leiden, krijgen hierin een plaats.

Een vast onderdeel van onze werking zijn nog steeds
onze psycho-fysieke groepen, gebaseerd op de rots –
en watermethodiek die traditiegetrouw tijdens
schoolvakanties georganiseerd worden. Aanvullend
organiseren we in 2019 ook een aantal meerdaagse
ervaringsgerichte trajecten waarbij de focus ligt op
‘uitwisseling rond het gepleegde delict en herstel’.

Dit is allemaal realiseerbaar dankzij de steun en aandacht
die we kregen via Music For Life.

Om het ervaringsleren ook de komende jaren verder uit
te bouwen blijft HCA Oost-Vlaanderen een goed doel bij
Music For Life. Wij zijn zeer benieuwd welke acties er dit
jaar uit de hoedworden getoverd. Acties kunnenworden
geregistreerd vanaf september 2019.

Hans Marly
werkgroep fondsenwerving
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DECEMBER

UITSMIJTER:
FEEST en WELZIJN
op HCA

In december
blikken wij
tevreden

terug
op een

meer dan geslaagd
welzijnsjaar.

Hoewel de hoge dossierinstroom en ons steeds uitgebreider
aanbod ervoor zorgen dat sommige activiteiten, zoals een uurtje
sporten of mindfulness verloren gaan, willen we in 2019 blijven
inzetten op ontspanning en verbinding. In 2018 deden we dit als
volgt ..

Een stevige herfstwandeling met onze haren in de wind, een
piepend zonnetje, een gezellige babbel onderweg en een
stomende kop koffie met broodje nadien. Wat wil een mens nog
meer?
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Onze HCA-fundag was weer lachen geblazen.
Een spelletje ‘uitbeelden’ en ‘wildzwemmen’ mochten niet ontbreken.

De Rode Duivels legden een puik parcours af op het WK afgelopen zomer maar ook onze
teamspirit op het veld was ongezien ...
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Bowlen for life. Opperste concentratie, competitie, en vooral veel amusement. Zo beleefden
wij onze kerstdrink.

Wie denkt dat onze werkgroep ‘feest en welzijn’ alleen
maar leuke uitjes plant, heeft het mooi mis. Naast
sportieve en welzijnsbevorderende activiteiten, vinden
wij het geluk ook in kleine dingen.

Wij sluiten dit stuk daarom graag af met enkele
persoonlijke bedankingen, die wij aan collega’s
richtten in het kader van complimentendag
d.d. 1 maart 2018.
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Bedankt om als een moederkloek onze teams en organisatie
te laten groeien en te beschermen.

Bedankt om ons telkens opnieuw te verrassen met groene weetjes
en betoverende brouwsels.

Bedankt om als een frisse, enthousiaste wind
door HCA te waaien.

Aurélie De Sutter
werkgroep feest en welzijn

Bedankt voor je optimisme én om ons steeds weer uit te dagen

net dat stapje verder te gaan.
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Ik heb geleerd.
Van dader en van slachtoffer.
Soms dichtbij. Soms veraf.
Soms de twee in één.
Hoe vreemd is dat.

Ik heb geleerd.
Om niet te snel te oordelen.
Te luisteren.
Ook naar dat wat niet gezegd wordt.

Ik heb geleerd.
Van sorry voor mijn fouten.
Sorry voor mijn daden.
Van spijt die altijd te laat komt.

Ik heb geleerd.
Van iedereen verdient een tweede kans.
Van naar de toekomst kijken.
De bladzijde omdraaien.
De steen loslaten.

Ik heb geleerd.
Van vergeven. Ook zichzelf.
Ik heb geleerd.

Ja, ik kan het zeggen.

Ik heb mijn lesje geleerd, meneer.

Kevin Remmery
begeleider leerproject
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