
ZATERDAG 17 JUNI 2017 29

“Voor het tuintherapeutische
verhaal kunnen ze rekenen op de
samenwerking met PXL Hasselt.
Vanuit de opleiding ergotherapie
gingen achtereenvolgens vier
studenten samen met Frans aan
de slag”, vervolgt Van Campfort.

Ooit eigen tuintje

Van Campfort zegt bewust
“voorlopig”, omdat de kans op
uitbreiding niet uitgesloten is.
Momenteel kunnen ze drie jaar
voort met het budget van 15.000
euro dat ze kregen van minister
van Leefmilieu Joke Schauvliege
(CD&V) in cofinanciering met de
FOD Justitie en de Regie van de
Gevangenisarbeid. “Na afloop

zien we wel.” 
In afwachting mag het uit een gesprek

met twee gedetineerden die wél recht-
streeks met ons willen praten duidelijk 
zijn dat de tuin hen deugd doet. “De 
eerste oogsten zijn achter de rug, en 
het gaat goed”, zegt M. “Af en toe moe-
ten we eens een verdorde krop sla aan 
de kippen voeren, maar dat hoort erbij. 

Ik heb onlangs nog ra-
dijzen gegeten, we mo-
gen die meenemen naar
onze cel. En de keuken
heeft met de groenten
al een aantal keer soep
gemaakt.”

J. heeft net de zonne-
bloemen water gegeven
en knikt goedkeurend.
Hij zit al zes maanden
vast in Wortel, en moet
er nog minstens even-
veel bijdoen. Zijn huid
en ogen zijn er bleek en

dof van geworden: de zon doet hem 
zichtbaar deugd. “Dit werk bezorgt me 
rust in mijn hoofd. Even alles vergeten 
en iets positiefs maken, je kunt niet ge-
loven hoeveel deugd dat doet. Mis-
schien begin ik wel mijn eigen tuintje, 
de dag dat ik hier buiten kom.”

tewerkstellingsprogramma’s in de 
gevangenissen lopen. “Maar net zoals 
buiten is het ook in de gevangenis zo 
dat niet alle mensen met het reguliere 
aanbod worden bereikt”, zegt Steven 
Van Campfort. “De moestuin is een 
van de projecten voor gedetineerden 

die elk door hun eigen persoonlijke 
reden uit de boot vallen. Vergelijk het 
met de groep mensen die buiten 
wellicht in een beschutte werkplaats 
zou werken. De tuin heeft in die zin 
dus ook een therapeutische werking. 
De tweede reden waarom de groep 
voorlopig zo klein is.”

nauwgezet een materiaallijst bij”, 
vervolgt Van Campfort. 

Frans blijft er ook rustig bij. “Ik heb 
mij nog geen seconde bedreigd 
gevoeld”, zegt hij. “De mannen hebben 
veel op hun kerfstok, maar dat was 
nooit tegen mij gericht. Het gaat erom 
hun vertrouwen te winnen. Jullie heb-
ben geen warme ontvangst gekregen, 

maar zoiets heeft tijd nodig. Ik
vertel gedetineerden bijvoor-
beeld consequent dat wat ze me
zeggen tussen ons blijft, en dat
ik op café niet roddel over hen.
Ik weet ook niet waar ze precies
voor zijn veroordeeld. Geweld-
delicten, diefstal, drugsfeiten,
seksuele delinquentie, 
mensenhandel: het kan allemaal.
Maar eigenlijk interesseert het
me niet wat ze hebben gedaan.
Ik zou er toch maar anders door
naar hen kijken. Wat telt is het
nu, en de toekomst.”

De toekomst, dat is concreet de
dag waarop de gevangenen 
vrijkomen en ze hun leven weer
op de rails moeten zien te krij-
gen. Om hen daarop voor te be-
reiden, hebben de Vlaamse
Gemeenschap en Justitie 
verschillende onderwijs- en

toeval. Het is onder meer om 
veiligheidsredenen dat de groep zo 
klein wordt gehouden.” 

“Ook kan niet iedereen zomaar 
deelnemen. Wie geregeld problemen 
heeft, komt niet in aanmerking. Bij 
aanvang en na afloop van een sessie 
moet elke gedetineerde ook door een 
metaaldetector, en we houden 
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“Ik weet niet waarvoor 
de mannen zijn 
veroordeeld. Het 
interesseert me ook 
niet: ik zou er hen 
alleen maar anders 
door gaan bekijken”

W Naast de moestuin is er ook een kippenhok. 
Het is enkel nog wachten op de haan.

Vrijwilliger Frans de Bie (midden) en een
van de studenten die ook meehelpt aan

het project (l), verdelen de taken voor de
gedetineerden. “Tegen september staat de

tuin vol”, beloven zij de mannen.
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W  Een van de gedetineerden heeft net de zonnebloemen 
water gegeven. “Dit werk geeft me rust in mijn hoofd.”


