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De kinderen tellen af, tellen nachtjes. Nog 2 nachtjes 
slapen en we gaan naar papa. Nog 4 nachtjes en het 
vriendinnetje komt slapen. Nog 6 nachtjes en we mogen 
kadootjes opendoen. Het gaat natuurlijk tergend traag.

Samen met hen tel ik dagen af. Wat gaat dat zorgwekkend 
snel! Nog 2 dagen en het is kerstvakantie. Oef! Want de 
batterijen zijn aan een oplaadbeurt toe. Help! Want er is 
nog zoveel in orde te brengen om gerust aan die korte 
winterstop te kunnen beginnen.  Nog 12 dagen en het jaar 
is defi nitief helemaal voorbij. Zijn we wel al klaar voor dat 
nieuwe jaar? Zijn we al wel klaar met 2013? Er is natuurlijk 
een zekere onafwendbaarheid…

Er is een mannetje met een elektrische fi ets dat sinds enkele weken regelmatig mijn pad kruist. Meestal sta 
ik in de auto aan een bepaald rood licht te wachten; hij steekt kaarsrecht en beheerst over. Of hij zoeft me 
voorbij terwijl ik een heuvel op zwoeg. Hij is duidelijk heel  opgezet met zijn nieuwe mobiliteit. Hij doet het net 
niet, maar je ziet dat hij soms wel zin heeft om z’n benen in de lucht te steken, al zoevend. Hij heeft zichzelf 
ook uitgerust met een coole vliegeniershelm en een stoere bijpassende jack.  Om me in te halen rinkelt hij tot 
drie keer toe met zijn bel, om zich er van te vergewissen dat hij niet onopgemerkt voorbij zou komen. Met 
zoveel snelheid heb je misschien meer plaats nodig om je veilig te voelen.

Zo’n fi ets, daar is Alba nog niet aan toe…   Het voorbije jaar leek het soms of we nog in het zijwieltjes-stadium 
zaten. Of zo’n zotte fi ets waar je eerst op moet uitzoeken hoe je juist moet trappen om vooruit te komen.  
Alleen zit je dan met de hele ploeg elk op zo’n fi etsje en moet je proberen een peleton te vormen. Of misschien 
is het wel een mega-tandem. We zoeken het nog uit. Hoe moet je dat coördineren? En dan het parcours! Dat 
moet dan aangelegd worden al fi etsend. Soms moet je dan best wel even afstappen.  

Ook om Leen uit te wuiven zijn we even afgestapt. Nu ja, die Leen loopt gelukkig nog wat met ons mee, af en 
toe een duwtje of een steuntje, of een aanwijzing. 

Begin 2014 staat er nog zo’n afscheid op ‘t programma. Onze “fi etsenmaker”  Luce gaat met pensioen en dat 
leidt tot wat vragen rond vervangbaarheid, maar natuurlijk ook wel tot een bepaalde vorm van feestelijkheid.  
Aan de gebruikelijke feestjes mogen we ons ook nog verwachten het komende jaar: het voorbije jaar toch 
een  5-tal gasten en meiden uitgewuifd en weer verwelkomd voor en na hun langere tocht, een nieuw ploegje 
vrijwillige bemiddelaars opgestart,… in 2014 van’t zelfde! ?

Het voorbije jaar zijn er heel wat jongeren gepasseerd door Alba-handen, wat toch wel wennen was, al dat 
komen en gaan en soms ook gewoon niet-komen, of niet-gaan.  Er is veel nagedacht, geprobeerd, omgekeerd, 
uitgewisseld, onderzocht. Er is toch vooral ook veel gedaan. Of het genoeg zal zijn, weten we nog niet. 

Ons kronkelend pad zetten we verder in 2014. In maart gaan de intersectorale poorten van de integrale 
jeugdzorg open. Wat zit er juist voor of achter die poort? Wat zal er met  die nieuwe voor/achterdeur 
veranderen voor ons? Dat zal mogelijks voer zijn voor een volgende nieuswbrief…  

Maar na ieder opgezwoegd heuveltje zoeven we met de beentjes in de lucht weer naar beneden. Hoppa!

Marjan
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In het begin van deze eeuw werd een Maori-jongetje uit Nieuw-
Zeeland weggeplukt en geadopteerd door professor Walgrave 
van de KULeuven.  Zijn assistente Inge Vanfraechem voedde de 
baby de eerste jaren op, onderzocht het langs alle kanten en zag 
dat het voldoende kansen had om zich in onze samenleving te 
integreren. Ook ons federale parlement was overtuigd van de 
deugdzaamheid van de jongen en vertrouwde hem toe aan de 
HCA-diensten om zijn toekomst veilig te stellen. Intussen is Hergo 
een puberjongen met de daarbij horende kuren. En hij blijft wat in 
de schaduw staan van Herstelbemiddeling, zijn grotere zus.

Metaforen hoeven geen uitleg, hoor ik een stemmetje zeggen, 
stop maar met schrijven! Ik voel toch enige aandrang om er iets 
aan toe te voegen...

In 2006 kreeg Hergo zijn plaats in de nieuwe Jeugdwet, naast 
bemiddeling. In 2007 werden in 11 HCA-diensten 
Hergomoderatoren aangeworven en opgeleid. Jeugdrechters en 
parketmagistraten, politie-inspecteurs en consulenten werden op 
de hoogte gebracht van dit nieuwe concept, dat als eerste reactie 
moet worden aangeboden aan jongeren die een ernstig stra� aar 
feit hebben gepleegd.

Het was een kwestie van tijd voordat Hergo een revolutie zou teweeg brengen in het landschap van de 
jeugdcriminaliteit. In plaats van een opgelegde maatregel door de jeugdrechter af te wachten, zouden massa’s 
jeugddelinquenten zelf hun pakketje herstelmaatregelen samenstellen, in overleg met hun slachtoff er en de 
politie. 

Hergo heeft tot nog toe niet die hoge vlucht genomen. We zien dat het aantal aanmeldingen in de laatste 5 
jaar niet groeit en blijft hangen rond de 100 per jaar voor Vlaanderen.  Heel wat jeugdrechters bijten niet in de 
Hergo-appel: ze zijn niet bereid hun ‘macht’ af te staan en/of vinden dat Hergo traag en ineffi  ciënt is.  Daarnaast 
hebben veel parketmagistraten een automatisme ontwikkeld om in alle dossiers Herstelbemiddeling voor 
te stellen, ze maken zelden de afweging of Hergo een betere optie is. Consulenten van de Sociale Dienst 
concentreren zich vooral op problematische opvoedingssituaties en jeugdadvocaten blijven hun rol meestal 
zeer passief invullen. 

 Van alle aanmeldingen leidt ongeveer een derde tot een eff ectieve Hergobijeenkomst. Vooral voor de 
slachtoff ers blijkt het aanbod soms een moeilijk te nemen drempel. Dit lage opstartcijfer draagt op zijn beurt 
bij tot de scepsis van de mogelijke verwijzers.

Hoe zou het met Hergo* zijn?
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Kan of zal het Agentschap Jongerenwelzijn dit kleine 
plantje water blijven geven? Voorlopig blijft men in 
Brussel geloven in Hergo, maar het is duidelijk dat er 
een doorstart moet komen, zo niet zal onze Maoriboy 
ooit een retourtje Nieuw-Zeeland krijgen.  Door enkele 
onderzoeken weten we nu waar de pijnpunten zitten. 
Op Vlaams niveau maakt de Werkgroep Hergo 
momenteel een denkoefening om antwoorden te 
verzinnen op de pertinente vragen van de verwijzers 
en om het Hergoconcept waar nodig bij te schaven. 

Hoe zit het in Leuven en omstreken? Çavakes, maar 
alles kan beter. 

De jeugdrechters en de parketmagistraten van ons 
arrondissement zijn erg aanspreekbaar, zij staan achter 
de idee van Hergo en sommigen van hen zijn ronduit 

fans. Dat maakt dat we goed samenwerken en dat er regelmatig formeel of informeel overleg mogelijk is. 
Dit resulteert is vrij behoorlijke aanmeldingscijfers: 15 tot 20 aanmeldingen per jaar, dit jaar zitten we aan 23 
aangemelde jongeren en ongeveer evenveel slachtoff ers. Ongeveer 40% van de aanmeldingen leidt in Leuven 
tot een Hergobijeenkomst. Met deze cijfers zitten we in de kopgroep van Vlaanderen. 

Zijn we tevreden? Niet helemaal. Ook voor onze parketmagistraten is de keuze tussen Hergo en bemiddeling 
niet evident. Een aantal mooie Hergodossiers komt bij bemiddeling terecht en omgekeerd zijn niet alle feiten 
waar Hergo aangeboden wordt echt ‘ernstig’. Het feit dat deze 2 werkvormen naast mekaar bestaan  vraagt 
om een duidelijke a� akening maar de wet voorziet hier helemaal niet in. Daarnaast is het zo dat onze 
Hergomoderatoren allemaal bemiddelaars zijn. Zij zijn gewoon om zeer sterk in te spelen op wat de partijen 
(dader en slachtoff er) willen en volgen het tempo 
van deze mensen. Bij Hergo is dit niet helemaal 
mogelijk: er is de verwachting van de jeugdrechter 
dat de Hergo snel tot een herstelplan leidt en 
een herstelpakket afl evert dat compleet is en 
tevens een bijkomende maatregel van de 
jeugdrechter overbodig maakt. Daarnaast zit de  
Hergobijeenkomst zelf in een vrij strak keurslijf, 
waar moderatoren/bemiddelaars zich niet altijd 
prettig in voelen.  We zijn intern dan ook stevig aan 
het brainstormen hoe we dit concept wat beter 
naar onze hand kunnen zetten. Tot onze verbazing 
doet al dat denken ons zelfs deugd.

Last but not least: Dimi en Karsten (die met 
Dikadoku de Koppen XL reportage rond 30 jaar 
Oikoten prdoduceerden) zetten momenteel ook 
hun tanden in Hergo. Ze werken aan een reportage 
waarbij ze slachtoff ers en (hopelijk ook) een 
jongere interviewen die deelnamen aan een Hergo. 
Het resultaat moet over een 2-tal maanden klaar 
zijn. We kijken er halsreikend naar uit. 

Koen Nys

* Hergo staat voor Herstelgericht 
Groepsoverleg. Het overleg is gericht op het 
vinden van een constructieve oplossing voor 
de gevolgen van een delict, gepleegd door 
een minderjarige. De jongere, het slachtoff er 
en hun  steunfi guren komen bijeen en zoeken 
samen naar vormen van herstel naar het 
slachtoff er en de samenleving en naar een 
manier om herhaling van de stra� are feiten 
te voorkomen. 
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Welkom nieuwe vrijwilligers !

Ongeveer 8 jaar geleden ging de eerste vrijwilligersploeg  van 
start, toen nog in de gedaante van een project. Gaandeweg 
transformeerde dit project tot een wezenlijk en energiek onderdeel 
van de werking van BAL. 
Van bij de opstart vond jaarlijks een werving en selectie van 
nieuwe vrijwilligers plaats, zodat de groep kon uitgroeien tot een 
voldoende groot maar tegelijk ook werkbaar formaat. 

De infoavond van 1 oktober gaf het startschot voor een nieuwe 
groep kandidaten.  De geïnteresseerden kwamen van alles te 
weten over bemiddeling en haar dynamiek, de methodiek ervan 

en de onderliggende motieven. Aanwezigen konden hun vragen kwijt, zowel bij professionelen als bij al 
“bemiddelende” vrijwilligers. 

De drie geselecteerde kandidaten van 2013, Johan, Jaak en Lie konden vrijwel onmiddellijk van start 
gaan. Er werd alvast een eerste kennismakingsavond georganiseerd alsook een terugkomavond waarbij 
“oude” en “nieuwe” vrijwilligers zich aan elkaar konden voorstellen en iedereen ondergedompeld 
werd in de deontologie van bemiddeling. Ongeveer maandelijks wordt zo een terugkomavond voor het 
ganse vrijwilligersteam georganiseerd, soms ernstig, soms ludiek. 

Ondertussen kunnen Johan, Jaak en Lie via observaties van huisbezoeken en  gesprekken een 
eerste concrete indruk krijgen van bemiddeling en wat het kan betekenen. Met hun coach kunnen 
ze deze eerste indrukken delen en over enkele weken krijgen ze een intensief opleidingsweekend 
voorgeschoteld.

BAL werkt met vrijwilligers maar dit betekent allerminst dat het project niet professioneel opgevat 
wordt. Vrijwilligers worden dus opgeleid en omkaderd door het ganse team van BAL. Coaches nemen 
hen stapsgewijs mee in het avontuur van bemiddeling en 
bekijken samen met de vrijwilliger op welk tempo ze zich 
kunnen ontwikkelen tot zelfstandige vrijwillig- bemiddelaar.  
Geleidelijk aan vindt zo de overgang van trainingsfase naar 
coachingsfase plaats, van waaruit op een gegeven moment 
het eerste bemiddelingsdossier door de vrijwilliger zelfstandig 
wordt opgenomen.  Uiteraard blijft de coach ook hierbij 
betrokken, zij het dus steeds meer vanaf de zijlijn.
De keuze om jaarlijks een nieuwe lichting vrijwilligers te 
integreren  geeft ons de kans om nieuwe ervaringen rond 
bemiddeling op te doen. Verder dwingt het ons ook om 
onszelf en onze standpunten te blijven oriënteren inzake de 
thematiek van bemiddeling en vrijwilligers.  Op dit moment 
zijn er 15 actieve vrijwilligers, de nieuwkomers inbegrepen. 
Het is een volwaardige, actieve groep die niet vies is van de 
nodige uitdagingen. BAL draagt via de vrijwilligerswerking bij 
tot actief burgerschap en zo tot een herstelgerichte(re) en 
daarom humane(re) samenleving. 
  
Aan alle huidige vrijwilligers: bedankt voor de enorme inzet, 
en aan Johan, Jaak en Lie: van harte welkom en veel succes! 

Dirk De Ryck
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Vorig jaar gebeurde het voor het 
eerst: een tweetal heren uit Uruguay 
kwam in Herent op bezoek om te luisteren 
hoe Alba werkt met jongeren die een MOF 
hebben gepleegd. Rik en ik deden ons best 
om hen in een uurtje wegwijs te maken 
in HCA, leerprojecten, 
gemeenschapsdiensten en bemiddeling. Ze 
zogen alle info op als sponzen en vertelden 
over de verschillen en gelijkenissen met 
hun land. Dit jaar kwamen de Uruguayanen 
terug; deze keer waren ze met 10. En jawel, 
ze hadden hun yerba mate bij. 

Het begon allemaal in Montevideo (de 
hoofdstad van Uruguay) op een “assado” 
(BBQ’en is zowat de nationale sport van 

Uruguay) waar een Belgische haveningenieur aan de praat geraakte met een Uruguayaans politicus. Ze 
hadden het over de aanhoudende problemen met jeugddelinquentie in Uruguay en samen kwamen ze op het 
idee om eens in België te kijken hoe hier met jeugddelinquentie en ‘moeilijke’ jongeren wordt omgegaan. Er 
werd een heus uitwisselingsprogramma op touw gezet onder de naam JUVEN (Jongerenwelzijn in Uruguay en 
Vlaanderen Expertise Netwerk), getrokken door een stuurgroep met een handvol mensen uit de academische 
wereld en het praktijkveld.

In het kader van JUVEN kwam er vorig jaar een kleine voorbode van twee Uruguayanen naar Vlaanderen 
overgevlogen om alvast een kijkje nemen. Onder de deskundige leiding van Luc Deneff e (directeur van 
De Wissel) en Laurent Thijs (eredirecteur van het VCLB-Leuven) kregen ze een uitgebreid programma 
voorgeschoteld: gesprekken met beleidsmensen, bezoeken aan voorzieningen en instellingen en een aantal 
presentaties over methodieken en werkvormen uit de praktijk - waaronder dus ook Alba.

Een jaar later werd een volgende stap 
gezet met de ontvangst van een 
uitgebreidere Uruguayaanse delegatie: een 
vijftal directeurs en een psychologe van 
gesloten instellingen uit Uruguay en een 
vijftal mensen uit de administratie en het 
beleid. Aan het hoofd van de delegatie 
stond Javier Salsamendi, zeg maar de 
Uruguayaanse evenknie van onze Vlaamse 
Stefan Van Mulders.

Tot mijn verbazing waren de Uruguayanen 
vanuit de internationale literatuur op de 
hoogte van de Belgische voortrekkersrol 
in herstelrechtelijk werken en bemiddeling. 
Ze wilden er graag uitgebreid kennis mee 
maken. Een reden voor mij om de stem eens 
stevig te schrapen en mijn beste Spaanse 
beentje voor te zetten. Sophie bracht nog 

Alba gaat vreemd: Yerba mate drinken in de Herentse schuur…



Yerba mate is een straffe groene thee 

die gedronken wordt uit een kalebas. 

Waar een Uruguayaan ook gaat, hij heeft 

zijn thermos warm water en zijn mate 

mee.

8

een zeer geapprecieerde Spaanse presentatie over DOB en de 
langdurige onthemingsprojecten. 

Komt er hierop een vervolg? 
De Uruguayanen nemen een hoop indrukken mee naar huis 
waarmee ze aan de slag willen, maar vooral ook het idee om 
een opleidingsprogramma op te starten voor het personeel 
van de gesloten instellingen. Dat opleidingsprogramma zou 
een aantal methodieken - bemiddeling werd alvast genoemd - 
overbrengen. 

En verder? 
Een uitwisselingsproject vraagt natuurlijk om vanuit beide 
richtingen over het muurtje te gaan kijken … Luc Deneff e 
en Laurent Thijs staan alvast te popelen om naar Uruguay te 
vertrekken. En of er nog een langere staart aan het verhaal 
komt, zullen Sophie en ik vanuit de stuurgroep van JUVEN 
mee op de voet volgen. Qué será será!

Miriam 
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Velen onder jullie kennen het domein in Biez-Sart als 
een oase van rust waar je gezellig kan vertoeven in het 
groen op een boogscheut van Leuven. Het was steeds 
een huis waar iedereen welkom was voor een kop koffi  e, 

een babbel, desnoods een bed als je er even tussenuit 

wou. Het was een plek waar vele tochten van oikoten 

voorbereid werden. Jongeren die terugkwamen van hun 

tocht of rust nodig hadden om een blessure te laten 

herstellen… ze gingen vaak naar dat gastvrije huis. 

Een stukje nostalgie dat voor een stuk bewaard blijft, 

maar we hebben het in dit overgangsjaar toch over een 

andere boeg gegooid. In een eerdere nieuwsbrief kon 

je lezen dat Jef, onze laatste conciërge in Biez, andere 

oorden opzocht. We besloten toen om geen nieuwe conciërge te zoeken en het huis actiever te gaan 

gebruiken in onze werkvormen.  Het is nu een actieplek voor en door jongeren waar we vooral doen! 

Jongeren die kiezen voor een werktime-out gaan 

doorgaans naar een gastgezin, maar ze kunnen 

nu ook kiezen voor een werktime-out met een 

individuele begeleider in Biez. Op en rond het 

domein zijn ze actief in wat ze zelf voorstellen of ze 

kiezen uit de activiteiten die voorhanden zijn.

Een jongen van 14 en een begeleider deden een 
werktime-out van een week en hadden als doel om 
tegen het einde van de time-out een kippenhok klaar 
te hebben. Op het einde van deze week werden 
de kippen gekocht. Ze tokkelen rustig rond, leggen 
eieren en eten het afval van de tijdelijke bewoners.

Een jongen van 17 en zijn begeleider verwerkten 2 eerder 
omgezaagde bomen in houtblokjes voor de kachel. De 
tijdelijke bewoners kunnen zich in deze koude dagen 
hier zalig aan verwarmen.

Een jongen van 17 en zijn begeleider bouwden een houten 
tent/prieel constructie met natuurlijke materialen om in 
zomerse tijden onder te vertoeven. 

Twee dagen in de week bieden we dagactiviteiten aan. 

Voor jongeren die op eigen tempo kunnen deelnemen 

aan activiteiten die zij verkiezen, om ondersteuning te 

bieden aan hun lopende hulpverleningstraject. 

Whatsapp in Biez?
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Infoavond 
Dienst Ondersteunende Begeleiding

Een jongen van 12 kwam zich  iedere donderdag uitleven om zijn energie kwijt te geraken. Op die manier lukt het 
hem wel om die andere 4 dagen achter zijn schoolbank te blijven zitten. Hij was graag bezig in het houtatelier en 
knutselde een houten tafeltje in elkaar.

Tomaten, paprika, courgetten, pompoenen,… lekkere groentjes die gekweekt zijn in het moestuintje en de 
serre.

Veel jongeren maakten er plezier, ontdekten talenten die ze nog niet kenden en gingen vaak vermoeid van de 
actie, maar met een fris hoofd naar huis!

Tijdens de dagactiviteiten werken we samen met vrijwilligers die graag in het groen vertoeven en hun steentje 
willen bijdragen. Als je interesse hebt mag je altijd contact opnemen met ons, of naar de info-avond komen. 

Bert

De DOB stelt zijn werking voor aan 
al degenen die interesse hebben 
om zich op één of andere manier te 
engageren

op 15 januari

van 19u tot 21u

in de schuur in Herent, 
Brusselsesteenweg 78, 3020 
Herent

Laat weten of je komt voor 13 
januari 

via 016/84.67.33 of 
bert.geerts@alba.be
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‘Hoe meer  verschillende ogen we voor hetzelfde weten te gebruiken, des te vollediger zal ons begrip hiervan 
zijn’.  

Volgens Nietzsche leven we in een schijnwereld die we als waarheid beschouwen. De mens leeft als een 
‘eckensteher’: ‘iemand die in een hoek staat’. Vanuit die hoek heb je maar een beperkt gezichtsveld. Alleen 
door die hoek te veranderen, verander je ook het perspectief.

De uitdaging is om niet in die hoek te blijven staan, maar er juist vandaan te komen en te bewegen, te kijken,  
op te nemen, te ervaren, te begrijpen.  Enkele gambas-ers zijn ook uit hun hoek gekomen en hebben vanuit 
hun blik de wereld / het station gadegeslaan. 

Blik op de wereld (i.c. het station) 

Hans:

Brussel noord: voor velen een plaats waar ze vlug 
stappen op weg naar ergens. Voor anderen een plaats 
van wachten, verveeld of uitkijkend naar. Een trein, een 
lief, papieren tot regularisatie, een maaltijd,… of niets 
omdat je niets hebt om naar uit te kijken. Oneindig 
veel verhalen, talloze perspectieven. Een grote hal, 
tijdloze architectuur, koude vloer. Sterren die moeten 
verzachten. Hoop op beter.

Luc:

Open deuren 
brengen je altijd ergens heen, 

of niet?
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Riet:
 
Traject Brussel noord - Den 
Bureau

Elke ochtend brengt de trein 
me naar Brussel noord, naar 
een andere realiteit. Een 
mengelmoes van mensen, 
situaties en beelden kruisen 
mijn pad. Elke keer opnieuw 
kijk ik met verwondering toe.

Lotte: 

Achter deze muur zit een tuin. Dat kan je niet zien vanop 
de straat, maar wel van in de trein. De grote boom die in 
de tuin staat zie je wel vanop de straat. Het lijkt alsof er 
ook groenten verbouwd worden in de tuin en alsof er soms 
kinderen spelen. Niet wat je (ik) verwacht achter een muur in 
de Aarschotstraat. Van wie is de tuin dan?
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