
“Wanneer iemand een fout maakt, is de barmhartigheid 
van de Vader des te meer aanwezig om berouw,  

vergeving, verzoening en vrede tot stand te brengen”
(paus Franciscus, tijdens een mis voor gevangenen en hun verwanten, gevangenispersoneel, 

gevangenispastores en hulpverlenende instanties in het kader van het Jaar van Barmhartigheid)
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Een gift is steeds welkom op rekeningnummer BE80 7765 9023 3377
van Caritas Hulpbetoon vzw, Liefdadigheidstraat 39 te 1210 Brussel.

Als vermelding schrijft u: ‘(Ex)-gedetineerden’.
Giften vanaf 40 EUR komen in aanmerking voor defiscalisatie.

Een nieuwe start

Brussel, juni 2017 

Beste schenker,

Voor de zomercampagne van Caritas Hulpbetoon vzw richten we ons tot u 

met een niet-alledaagse en eerder gevoelige vraag voor een niet voor de hand 

liggende doelgroep: (ex-)gedetineerden. Het is niet onmiddellijk een doelgroep 

die sympathie oproept: mensen hebben (soms zware) misdrijven begaan,  

en werden daarvoor gestraft en afgezonderd van de rest van de samenleving. 

Maar eens de straf voorbij, moet er ook kans zijn op een nieuwe start.  

Ook vele ex-gedetineerden willen niet liever dan de bladzijde omdraaien,  

en willen na het uitzitten van hun straftijd opnieuw hun leven vastpakken  

en opbouwen, werk zoeken, de band met het gezin zoekend weer herstellen.

Na hun vrijlating is het risico echter niet gering dat ze omwille van beperkte 

kansen en mogelijkheden opnieuw in de marginaliteit terecht komen.  

Vaak moeten ze aan die nieuwe start beginnen met lege handen, relationele 

problemen, zonder werk en met het stigma van hun straf dat hen achtervolgt. 

Voor velen blijkt de ‘terugkeer in de maatschappij’ een straf na de straf.  

Een goede, warme voorbereiding op die terugkeer is dan ook erg belangrijk. 

De eigen gebrokenheid een plaats kunnen geven, en terug verbinding te leggen. 

Met deze oproep willen we met Caritas Hulpbetoon ons steentje toe bijdragen, 

om zo ook Gods barmhartigheid voor deze groep mensen tastbaar te maken. 

Help ons helpen, om ook voor (ex)-gedetineerden nog toekomst mogelijk te 

maken.

We danken u bij voorbaat voor uw steun !

Met vriendelijke en voorname groeten,

 

D. Verhoeven B. Aerts
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Allereerst past een oprecht woord 
van dank, omdat  u  ons ook in 
– ongetwijfeld ook voor U – moeilijke 
tijden , toch trouw blijft steunen.

De aanslepende crisis zorgt er niet 
alleen voor, dat meer mensen in 
moeilijkheden komen en een 
beroep moeten doen op begeleiding 
en ondersteuning om rond te 
komen of zelfs maar te overleven.  
De economische toestand maakt 
het leven ook voor de schenkers 

Enkele cijfers uit 2016

Van harte dankjewel !

We lichten de belangrijkste cijfers, uit de jaarrekening van 2016,  
hier even toe voor u.

 (EX-)GEDETINEERDEN - Rijksregistern°  .......................................................................................................

moeilijker.

Maar toch konden we blijven 
rekenen op uw inbreng en hulp. 
Van harte dank daarvoor!

De inkomsten uit giften bedroegen 
vorig jaar in totaal 339 473,67 €, 
waarvan 274 273,22 € voor 
algemene projectenwerking en 
65.200,45 € giften in het kader 
van de vier campagne mailings.
Deze campagnes hadden vorig 

jaar betrekking op respectievelijk 
crisisfondswerkingen (13.628,29 €),  
Begeleiding Individuele hulp
verlening jongeren (10.623,70 €), 
Geestelijke gezondheidszorg 
vluchtelingen (14 459.16 €),Elk 
kind Onderdak (26 489,30 €).
Deze laatste actie werd voor de 
vierde maal gezamenlijk opgezet 
met onze zusterorganisaties 
Caritas Secours en Caritas 
International.

Aan de uitgavenzijde werden voor 
263 652,96 € projecttoelagen 
toegekend, waarvan 126.216,89 € 
aan gewone projecten,   78 226.07€ 
Crisisfondswerkingen, Begeleide 
individuele hulpverlening, 
schuldhulp en  59.210 € Winter

opvang – Elk Kind Onderdak , 
palliatieve ouderenzorg en  
Paro chiale huisvestingondersteu
ning.

Na de aftrek van alle kosten (voor 
mailings en dergelijke – vzw Caritas 
Hulpbetoon heeft geen eigen 
personeelsleden) en na terug name 
en aanmaak van de provisies, 
bedroeg het positief resultaat  
30 856,75 €, dat via het over
gedragen resultaat beschikbaar 
blijft voor 2017.

Nogmaals dank voor uw gift,  
U helpt ons verder. Mogen we 
ook voor 2017 op uw milde 
steun blijven rekenen.

© Een Bijbel. Davidsfonds. Philippe Lechermeier en Rebecca Dautremer.Vertaling Ed Franck
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Maatschappelijk inzet en sensibilisering rond detentie

De vzw Art Without Bars organiseert 
kunstateliers voor gedetineerden 
in beide landsdelen. Sinds 2000 
drukten tientallen van hen zich 
kritisch en creatief uit en ontdekten 
zo nieuwe mogelijkheden. Vanaf 
januari 2017 ontplooit de vereniging 
een werking buiten de muren 
speciaal voor personen die met 
justitie in contact zijn (justitiabelen). 
Zij kunnen gratis deelnemen aan 
wekelijkse kunstateliers. 
Gedurende drie jaar werken 
opeenvolgende groepen aan een 
voorstelling met schaduwtheater. 
Die voorstelling zal ook verfilmd 
worden.

De vzw Art Without Bars brengt 
de deelnemers bijeen in het 
Poorthuis, een restant van een 
neogotisch klooster dat, op dit 
gebouwtje na, onder de slopers
hamer verdween. Het is een 
laagdrempelige, knusse plek, 
makkelijk bereikbaar en gelegen 
aan de groene vest van Leuven. 
Studenten van het Lemmensinstituut 
en van de Sociale Hogeschool te 
Heverlee, verlenen hun mede
werking aan dit project. Voor 
psychologische problemen kan 
beroep worden gedaan op het 
Centrum voor Geestelijke Gezond
heidszorg. Het Justitiehuis van 
Leuven helpt bij het samenstellen 
van deze kwetsbare doelgroep. 
Enkele deelnemers zijn patiënten 
van de forensische afdeling van 

het Universitair Centrum voor 
Psychiatrie te Bierbeek.

Op dinsdagmiddag van 13.30 tot 
16u, wordt een gevarieerd 
programma aangeboden, waarbij 
grafische vormgeving, artpad, 
muziek, film en grafische vorm
geving aan bod komen. Op de 
bovenverdieping, in een klein 
schaduwatelier, diepen deelnemers 
via lichaamstaal en poëzie het 
thema van de ‘Hoge Hoeden  
(Top Hats)’ uit. 

Nu Art Without Bars buiten de 
muren van de gevangenis werkt, 
kan zij ook halfjaarlijks toon
momenten organiseren voor het 
publiek. Vermits de basiswet 
voorziet in het recht tot ontplooiing 
van alle burgers  met of zonder 
juridisch verleden pleit onze 
organisatie aldus voor aandacht 
en herstel voor mensen die gefaald 
hebben. Art Without Bars helpt 
hen aan hun zelfvertrouwen te 
werken en hun zwakke en sterke 
punten te ontdekken. Top Hats is 
er voor éénieder die aan herstel toe 
is, ongeacht zijn of haar levens
beschouwelijke achtergrond. Wat 
de deelnemers beweegt om 
wekelijks naar het Poorthuis te 
komen, is hun ervaring, namelijk 
dat ‘kunst zonder tralies’ bevrijdend 
werkt. 

Contactgegevens
artwithoutbars@skynet.be  www.artwithoutbars.be

Ook het gevangenispastoraat 
maakt deel uit van de zorg voor 
de meest kwetsbaren. Sinds de 
hervorming van paus Franciscus is 
het ook opgenomen in het 
dicasterie voor integrale menselijke 
ontwikkeling.

Geestelijke verzorgers spelen er een 
bijzondere rol, als vertrouwens
persoon, maar vooral omwille van 
de bijzondere wijze waarop ze naar 
gedetineerden kijken. In een 
interview met Pastorale Perspec
tieven verwoordt Siska Deknudt, 
pastor in het penitentiair centrum 
van Beveren, het zo. ‘(…) dat we 
gedetineerden niet moeten 
opvoeden, maar dat we vrijheid 
moeten brengen. Dat klopt. De 
vrijheid om terug naar zichzelf te 
durven kijken als mens, in een 
omgeving waar alles je er 
voort durend aan herinnert, dat je 
dader bent. (…)Het is een heel 
bijzondere opdracht om binnen 
die omgeving aanwezig te mogen 
zijn én in die aanwezigheid te 
zeggen: ‘Jij bent mens’.

‘Ik zie het als een roeping om 
mensen te laten geloven, dat ze 
echt wel meer zijn dan alleen maar 
dader. Ik wil hen ook motiveren om 
de ander niet in zijn daderrol vast 
te zetten. Op momenten dat dat 
lukt, is dat erg fijn. (…) Hoe klein 
de stapjes ook zijn, we zijn er om 
die te zetten. En mensen voelen 
dat verschil. Ik wil stil luisteren 
naar de ellende, niet oordelen en 
mild zijn. De blik waarmee je naar 
iemand kijkt, is bepalend. Als ik 
naar de gedetineerden kijk met 
een blik die ruimte laat voor de 
mens, dan helpt hen dat ook om 
naar zichzelf te kijken als mens, en 
niet alleen als dader. Als de deur 
naar het innerlijke rijk op een kiertje 
gaat, dan kan er weer verbinding 
gemaakt worden. Met henzelf, 
met mij, met de buitenwereld, 
met familie en met andere 
gedetineerden’. 
 
Voor het volledige interview, zie: 
Pastorale Perspectieven,  
n° 174 – maart 2017

Contactgegevens
pastoraleperspectieven@caritas.be

Het Centrum voor Levensbeschou
wing en Detentie is ontstaan als 
een samenwerkingsverband tussen 
de katholieke aalmoezeniersdienst 
(de vzw Metanoia), het Leuvens 
Instituut voor Criminologie en de 
Faculteit voor Theologie en Religie
 wetenschappen aan de KULeuven. 
Het wil mensen samen brengen 
rond de thema’s levensbeschouwing 
en gevangenis.

Maatschappelijk is er nood aan 
reflectie over de gevangenis. 
Geestelijke verzorgers kunnen 
hier een eigen inbreng leveren, 
zowel in het maatschappelijke 
debat als in het academische 
onderzoek, dankzij hun recht
streekse erva ringen met de 
binnenkant (letterlijk en figuurlijk) 
van het gevangeniswezen. 
Bovendien hebben levens beschou 
wingen doorgaans een rijke traditie 
van genuanceerd nadenken over 
thema’s als straf, schuld, vergeving 
en menselijkheid.

Ook komen de levensbeschouwe
lijke rechten en noden van de 
gedetineerden soms onder druk 
te staan omwille van besparingen 
en een eenzijdig denken in termen 
van efficiëntie en veiligheid. 
Daarom dient over de zinvolheid 
van het levensbeschouwelijk geïn

spireerd werk van geestelijke 
verzorgers duidelijker gecommuni
ceerd worden naar beleidsmakers 
en aan de bredere samenleving toe.
Specifiek probeert het Centrum 
voor Levensbeschouwing en 
Detentie drie doelstellingen waar 
te maken: het stimuleren van 

Contactgegevens

Centrum voor Levens beschouwing en Detentie
LINC (Leuven Instituut voor Criminologie)
Email: Pieter.dewitte@theo.kuleuven.be
Hooverplein 10  3000 Leuven  016 32 44 40

Hoe kunst ateliers helpen  
na de straf. vzw Art Without Bars

Gevangenispastoraat

Dominique, deelnemer  poseert fier bij een groepswerk (2012)  
dat een interpretatie is van Het grote glas van  M. Duchamp

vzw Art witout Bars.

lijke debat rond gevangenis); deel
name aan het publieke debat over 
mis daad en straf, vanuit de concrete 
ervaring van geestelijke verzorgers 
en vanuit het weten schappelijk 
onderzoek; en tot slot het 
informeren van beleidsmakers over 
detentie als ‘doorleefde ervaring’. 

onder  zoek rond het thema 
levens   beschouwing en detentie 
(o.m. over de eigenheid van het 
werk van geestelijke verzorgers in 
gevangenissen en over het belang 
van levensbeschouwelijke 
over tuigingen over schuld, straf, 
menszijn voor het maatschappe

Op weg 
naar herstel.
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