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Dakloos, maar wel op facebook

Vrijdag 16 maart 14u05. Alba - Herent is 
dakloos. Maandag zijn ze begonnen, 
de dakwerkers. Eerst met veel geweld 
de oude pannen er af gegooid. Veel 
lawaai, maar ook veel stof en gruis. 
Een grote camion met kraan die een 
hele dag naast je raam staat te ronken 
en stinken. Dat is niet zo bevorderlijk 
voor de concentratie, en ook niet 
voor de interne noch voor de externe 
communicatie. De volgende dag was 
het niet beter, integendeel. We zaten 
zo goed als onder de blote hemel. 
Toen bleek het dak ook nog eens 8 
cm doorgezakt. Dit werd met nog 
wat meer geklop en gehamer snel 
opgelost door de vlijtige dakwerkers, 
maar de administratie kreeg het toch 
wat benauwd. “Ge kunt niet lager 
vallen dan de grond” kregen we als 
geruststellende wijsheid voorgeschoteld. Maar toen gingen ook nog eens de dakramen er uit, want ook die 
zaten scheef. En wat scheef is moet recht! Toen zaten we op de zolderverdiepen in het donker. Die van 
Oikoten hielden het voor bekeken en verlieten het fort: een mini-onthemingsproject bij wijze van team op 
café. Misschien niet echt de ideale omstandigheden voor een team in transitie?

Vrijdag 16 maart 14u15. Oikoten is bodemloos. Op 17 februari trokken Det en Jo met al het denkwerk van 
de voorbije maanden naar het kabinet onder hun hoed. Bleek echter dat de tijd nog niet rijp was om over 
onze toekomstdromen te praten. De boot werd nog wat afgehouden. Eerst en vooral moesten er budgetaire 
knopen worden doorgehakt. Een maand is intussen voorbij gegaan. En we wachten nog steeds af. Weinig 
houvast. Weinig zekerheden. Weinig grond onder de voeten. Wachten op een telefoontje?

Vrijdag 16 maart 14u25. Dakloos en bodemloos maar de weg loopt voort. De eerste projecten van 2012 
zijn vertrokken. In het jubileumboek worden de laatste puntjes op de i gezet. De lucht hangt vol blijde 
verwachting, immers, de lente komt er aan. Het getweet komt na de kille wintermaanden niet enkel meer van 
twitter. Straks worden alle Alba-vriendjes ook via facebook op de hoogte gebracht van ons reilen en zeilen… 
Ook Alba zet dus de eerste pasjes in de wondere wereld van de nieuwe/sociale media. We zijn daar niet alleen 
en het loopt, ook daar dus soms wel scheef. Ook in de virtuele realiteit, blijkt uit de verschillende ervaringen 
binnen Alba, is er nood aan normen en regels. Grenzen. Bodems. Daken. 

Marjan
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De nieuwe media‛  zegt iemand 
van het BAL-team,  kunnen we 
daar niks mee voor de nieuwsbrief 
van Alba? En we vragen aan Koen 
om het te schrijven, da‛s onze 
IT-specialist (gniffel, gniffel). 
Wat mijn collega‛s niet beseffen is 
dat ik net een artikel in Panopticon 
heb gelezen over cyberpesten, en 
al enkele bemiddelingsdossiers had 
rond dit thema. 

Lieve Lembrechts, doctoraatsstudent 
aan de Universiteit Hasselt, beet zich 
de laatste jaren vast in dit onderwerp. 
Ze las tientallen wetenschappelijke 
werken en deed zelf een onderzoek 
bij 456 scholieren uit de derde graad van het secundair onderwijs. Zij focust zich op cyberpesten 
en meer specifi ek op cyberpesten door middel van foto‛s.
Uit de literatuur die ze doornam bleek dat wereldwijd 5 tot 10 % van de tieners gepest wordt via 
foto‛s of video‛s, verspreid via het internet. De pesters viseren vaak medeleerlingen en doen dit 
meestal in groep. Ze pesten voor de grap, om zich beter te voelen of als wraak. Volgens de 
meeste onderzoeken zouden jongens en meisjes even vaak dader als slachtoffer zijn. Daders 
worden vaak slachtoffer en slachtoffers dader. Pestgedrag neemt toe met de leeftijd. Daders 
en slachtoffers blijken meer probleemgedrag  te vertonen op school: spijbelen, bedrog plegen op 
examens, schorsing omwille van hun slecht gedrag. Slachtoffers voelen zich vaak gefrustreerd 
(42%) of boos (40%), maar ook heel wat slachtoffers (22%) geven aan zich niet te storen aan het 
pestgedrag. Cyberpesters viseren zowel klasgenoten als onbekende slachtoffers.

Uit haar eigen onderzoek van 2008 bij 456 leerlingen komen gelijkaardige resultaten: iets meer dan 
10% van de scholieren werd via al dan niet bewerkte foto‛s gepest en 9% pestte zelf op die manier, 
in een tijdspanne van zes maanden voor de bevraging. Slechts 8% van wie pestte met onbewerkte 
foto‛s en 16% van wie pestte met bewerkte foto‛s werd daarvoor gestraft. Ongeveer de helft van de 
slachtoffers zat op dezelfde school als de dader. Een grote meerderheid van de slachtoffers (75%) 
vond de pesterijen niet erg. Jongens cyberpesten iets vaker dan meisjes, maar zijn er even vaak 
slachtoffer van. Cyberpesten via foto‛s gebeurt vaker bij bekenden dan cyberpesten met teksten; 
dat heeft te maken met het feit dat je gemakkelijker toegang hebt tot foto‛s van bekenden!

Pesten in cyberspace: een onschuldig tijdverdrijf?



En wat zegt onze eigen bemiddelingspraktijk over cyberpesten via foto‛s? 
Liesbeth spit spontaan 2 dossiers boven en met de 2 van mezelf kunnen we een beeld geven van wat 
we de laatste jaren op dit vlak tegenkwamen. De gebruikte namen zijn fi ctief.
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Andrea  spuwt op school water in het gezicht 
van Clara, een medeleerlinge. Clara maakt 
als wraak een Facebookaccount aan met een 
bewerkte foto (karikatuur) van het spuwende 
meisje en nodigt haar vrienden uit om de 
pagina te bekijken en te becommentariëren. 
Dit deint steeds verder uit en Andrea stapt 
met haar mama naar de politie. Tijdens het 
bemiddelingsgesprek tilt Andrea niet zo zwaar 
aan de wraak via het  internet, het raakt haar 
niet echt. Haar moeder vreest dat Andrea een 
scherm optrekt en eigenlijk wel geraakt is door 
de cyberpesterij.

De erg jonge Heidi stuurt een mms met 
naaktfoto van zichzelf naar Tim, haar vriendje. 
Als de relatie op de klippen loopt stuurt Tim 
de foto door naar enkele vrienden. Kort nadien 
circuleert de foto op het wereldwijde web en 
zo komt Heidi dit te weten. Haar mama dient 
klacht in bij de politie. Heidi tilt tijdens ons 
gesprek niet meer zo zwaar aan de feiten, ze 
heeft Tim op de bus al een rake tik uitgedeeld 
om duidelijk te maken dat ze niet opgezet was 
met het gebeuren. De mama van Heidi is wel 
nog in alle staten, ze beseft dat de foto de 
wereld rondgaat, voor altijd. Tim en zijn ouders 
beseff en dat hij een zware fout heeft gemaakt, 
maar het was niet zijn bedoeling om de foto op 
het net te plaatsen. Tim biedt zijn excuses aan.

Elisabeth zit net op de middelbare school. Via vriendjes van vriendjes wordt ze Facebookvriend van 
Charles, een Waals jongen die ze niet kent. Ze haalt wat foto’s op uit een album van Charles  en gaat 
ermee aan de slag met fotoshop. Zo suggereert ze dat Charles een relatie heeft met een meisje dat 
ook op een van de foto’s staat. Elisabeth maakt een nieuw Facebookaccount op naam van Charles en 
plaatst er de bijgewerkte foto’s op. De nieuwe ‘Charles’ is geboren en gaat een eigen virtueel leven 
leiden. Tot de ware Charles op de hoogte komt van zijn alter ego. De politie wordt verwittigd en die 
zorgt ervoor dat de Facebookaccount, met de bijgewerkte foto’s, van het web wordt verwijderd. 
Charles en zijn ouders willen vooral dat Elisabeth beseft dat ze mensen het leven zuur maakt als ze 
via bewerkte foto’s in mensen hun leven indringt. Ze moet hiermee stoppen. Voor Elisabeth was dit 
een leuk spelletje om haar saaie avonden wat op te fl euren. Door de reactie van Charles en die van 
haar eigen ouders beseft ze dat ze hier mee moet stoppen.

Enkele klasgenoten van Carlo zetten 
een ‘anti-Carlo-blog’ op het internet 
waarin hij als een agressief monster 
wordt afgeschilderd, o.a. met 
bijgewerkte foto’s. De blog krijgt een 
ruime verspreiding. De politie laat 
de blog verwijderen en klasseert de 
klacht van de ouders van Carlo. Carlo 
verandert van school. Na een jaar 
duikt dezelfde blog terug op, weer 
met heel veel beledigende reacties, 
ook van onbekenden. De blog wordt 
weer verwijderd, de klacht wordt 
weer geseponeerd maar het parket 
doet nu wel een aanbod van 
bemiddeling aan Carlo en aan één 
jongen, Jef, die een lichte belediging 
had toegevoegd aan de blog. Carlo 
voelt zich erg vernederd door de 
blogs en zijn zelfvertrouwen is ernstig 
aangetast. Voor Carlo en zijn ouders 
is het frustrerend dat het parket 
niet doortastender optreedt. Ook 
de bemiddeling vinden ze een fl op 
omdat niet de opzetters van de blog 
maar een ‘meeloper’ aangeschreven 
werd. Jef van zijn kant begrijpt dat 
Carlo klacht indient maar voelt zich 
onrechtvaardig behandeld door het 
parket.
Een jaar na de bemiddeling belt 
de moeder van Carlo ons op, de 
wanhoop nabij: de haatblog is 
opnieuw op het internet geplaatst!
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De enkele voorbeelden uit onze praktijk 
maken duidelijk dat cyberpesten een 
bijzonder gemakkelijke manier is om veel 
druk te leggen op een persoon. Sommige 
slachtoffers halen hun schouders even op, 
andere dienen klacht in om een halt toe 
te roepen aan de pesterij. Voor sommige 
slachtoffers kan het pesten zo‛n omvang 
krijgen dat het een ondraaglijk juk op de 
schouders wordt. 

Cyberpesten is bijna nooit een onschuldig 
tijdverdrijf. Als iemand de moeite neemt 
om naar de politie te stappen om klacht in te 
dienen, betekent dit zeer waarschijnlijk 
dat het pesten echt aangekomen is. Het 
aanbod tot bemiddeling lijkt ons zeker 
aangewezen. We merken dat excuses zeker 
gewaardeerd worden bij de benadeelden. 
Bemiddeling geeft hen ook de mogelijkheid 
om rechtstreeks of via de bemiddelaar aan 
te geven hoezeer de pesterijen ingegrepen 
hebben in hun leven. Jonge daders worden 
via bemiddeling uitgenodigd om stil te staan 
bij de effecten van hun gedrag.

Voor politie en parket die dagelijks klachten 
krijgen rond cyberpesten,  is het wellicht 
niet zo eenvoudig om de ernst ervan in 
te schatten. Voor sommige personen zijn 
die pesterijen echter zeer ingrijpend.  Als 
het parket al deze dossiers systematisch 
seponeert of niet de moeite doet om de 
hoofddaders te vinden,  is het mogelijk dat 
ze het signaal geven dat cyberpesten niet 
zo ernstig moet worden genomen. Dat zou 
onrecht doen aan de ernstige benadeling 
van sommige slachtoffers en een vrijgeleide 
betekenen voor de jonge daders die zich 
eraan bezondigen.

Koen Nys, bemiddelaar BAL.
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Eén bus, 22 slachtoff ers, een leger journalisten...

Onze collega’s van BAL bevonden zich op 14 maart plots te midden van een nationale 
media-storm; de Balkantoren te Heverlee liggen naast één van de scholen die getroff en 
werden door het tragische busongeval in Zwitserland…

22 kinderen gestorven bij een busongeval . Afschuw, ongeloof, .. de eerste emoties bij 
het horen van het nieuws. 10 minuten later, bij het passeren van één van de getroff en 
schooltjes, dezelfde gevoelens, afschuw, ongeloof … maar ook onbegrip.  Reden? Wel 50 

persmensen, een tiental camera’s minstens zoveel perswagens. Bijgevoegde foto werd met 

enige schroom getrokken en geeft een zeer gedeeltelijk beeld van het tafereel. 

Steeds explicieter wordt er in de media gezegd, geschreven dat er niet genoeg aandacht 

gaat naar de noden van de slachtoff ers. Denk maar aan het seksueel misbruik in de Kerk.  Op 

zich positief. Maar blijkbaar vindt diezelfde media het niet nodig om met dezelfde kritisch 

blik naar hun eigen handelen te kijken. Geen enkele reporter ter plaatse die zich afvraagt 

welk slachtoff er nu nood heeft aan 10 camera’s?

In bemiddeling ervaren wij hoe belangrijk het is om te vertrekken vanuit de beleving, noden 

en behoeften van mensen. Deze beleving is vaak een veel menselijkere indicator van de 

ernst van de feiten, dan de gerechtelijke kwalifi catie of wetsinbreuk op zich. Mijn beleving 

omtrent het gedrag van de media in deze situatie is duidelijk. 

Maar ook wetten en regels hebben hun belang. Zij dienen om bepaalde normen te 

respecteren. Normen die door een groot deel van de bevolking zijn gedragen. Ze dragen bij 

tot een humane samenleving. Bij het overtreden van deze normen ontstaat er een gevoel 

van onrecht bij de meerderheid van de bevolking. Onrecht dat bestraft kan worden. Ik stel 

vast dat er nog ‘onrechtvaardig gedrag’ is dat nog niet genormeerd werd tot één of andere 

ethische richtlijn, deontologische code of gedragscode voor de media. Een gedragscode die  

vertrekt vanuit het belang van de slachtoff ers. De slachtoff ers waar het toch zo om te doen 

is? De reactie van mijn medecollega’s sterkt  mij in het vermoeden dat zo’n gedragscode wel 

maatschappelijk gedragen zou zijn. 

Kris Mullens
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Ergens op een doordeweekse novemberdag 
was het dan zover. Een bijeenkomst in 
Herent met (een deel van) onze begeleiders en 
gastgezinnen die al jaren voor ons de kastanjes 
echt uit het vuur halen en een stukje op weg 
gaan met onze jongeren. Bedoeling van zo‛n 
samenkomen is veeleer die mensen eens serieus 
te bedanken voor hun niet afl atende inzet, 
maar evengoed is het een ideale gelegenheid 
om ervaringen en belevenissen met elkaar uit 
te wisselen. Jo en ik dachten de boel wat 
te sturen door de ganse zaak deftig voor te 
bereiden, maar het samen-zijn was nog maar 
van start en we hebben dat zootje ongeregeld 
gelaten. De gesprekken vloeiden in elkaar 
over en werden gevoed door een gezonde 
portie nieuwsgierigheid en vele verhalen. Voor 
herhaling vatbaar, dergelijke ontmoetingen, op 
iets frequentere basis dan tot heden !

De afgelopen jaren kon Tool rekenen op het enthousiasme en de ervaring van ex-oikotenbegeleiders voor de 
staptime-outs en varianten. Dat liep goed en lange tijd konden we op heel wat begeleiders rekenen, maar de 
mens is een vreemd en ongedurig wezen en zoekt steeds vaker andere oorden op of slaat andere wegen in. 
Gelijk hebben ze en weg zijn er toch wel wat ! Dus ja, het werd tijd dat Tool zelf actief het rekruteringspad 
opgaat. Geen gemakkelijke job, want het profi el dat we zoeken is niet voor watjes en vereist toch wel wat 
fl exibiliteit en zin voor avontuur.  Zo gezegd zo gedaan. Vacature werd uitgeschreven, kandidaturen kwamen 
binnen en de eerste selectiegesprekken werden ingepland. Een 6-koppige bende enthousiastelingen hebben we 
er aan overgehouden. Ze wachten nu op hun eerste time-outbelevenis natuurlijk …  

Want wat is het toch verbazend en verdacht kalm de laatste maanden … Af en toe waait er een vraag binnen, 
maar de grote drukte blijft voorlopig uit. Bovendien valt de keuze  veelal op een werktime-out, een kort 
verblijf bij een gastgezin. De donkere wintermaanden kunnen hier misschien voor iets tussenzitten? We 
hebben er het raden naar … 

Een ander noemenswaardig feit is toch wel dat het ongeveer een jaar 
geleden is dat we ‘letterlijk‛ in zee zijn gegaan met Hogerwal. Guido, 
de schipper, heeft er al een reeks zeiltime-outs op zitten en is zich 
nu mentaal aan het voorbereiden op het vaarseizoen dat begin april 
opnieuw zal starten. Daarnaast wordt de komende weken de laatste 
hand gelegd aan de Aegir, de zeilboot waar het om draait, alvorens 
deze weer op volle toeren te laten varen met en bemannen door die 
jonge gasten ! 

En verder is het zo dat het leven niet stilstaat en dat ik binnenkort 
eventjes verdwijn, vanaf 19 maart om precies te zijn, om in stilte 
(ahum) te bevallen van een nieuw wezentje. Jo staat er weer enkele 
maanden alleen voor, maar dat komt zeker goed. Hij heeft dit immers 
nog gedaan … 

Sarah
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Wanneer mensen het moeilijk hebben, gaan ze zich herbronnen. Er wordt letterlijk en 
fi guurlijk afstand gecreëerd om terug tot de essentie te komen, om even “bij te komen”.  
Dat is ook het basisidee achter de onthemende projecten. Op eigen kracht, weg van huis. 

Om tot herbronning te komen, schorten 
we o.a. de bestaande (negatieve) 
interactiepatronen een tijdje op. De 
“externe” communicatie wordt sterk 
gereduceerd zodat de innerlijke 
communicatie op gang kan komen.  Bij 
Oikoten scheppen we daartoe een eenvoudig 
en duidelijk kader : gedurende 3 maanden 
stappen of werken. We raden de 
rechtstreekse en snelle communicatie af om 
het loskomen van de de bestaande context 
te bevorderen. 

Dat klinkt ons allemaal bekend in de oren 
en lijkt noodzakelijk om tot ontheming 
te komen. Maar de tijd is niet blijven 
stilstaan. Op 30 jaar zijn digitale media 
sterk ontwikkeld waardoor het stilleggen 
van de snelle communicatie niet meer zo vanzelfsprekend is. Iedereen heeft een gsm, is lid van één 
of meerdere sociale netwerksites, beschikt over internet .

Het is wel erg duidelijk : we kunnen het gebruik van digitale media niet tegengaan, het maakt 
onderdeel uit van onze samenleving. Hoe kunnen we hier goed mee om gaan binnen onze onthemende 
projecten, die net paradoxaal tegenover deze nieuwigheden lijken te staan? Het is het tegen elkaar 
afwegen van voor - en nadelen, bewust worden van de huidige leefwereld van jongeren en het 
evenwichtig integreren van digitale media, zonder te raken aan de essentie van ontheming. 

Het meenemen van een mp3-speler lijkt evidenter dan een walkman. Die werd toen, 30 jaar geleden, 
verboden omdat het simpelweg onhandig was. Naast het relatief grote gewicht van de speler zelf, 
moest je ook nog één of meerdere cassettes hebben om muziek te kunnen luisteren. Een mp3-
speler weegt zo goed als niets en bevat 2 tot 32 giga(ntisch veel) muziek. Maar wat met het 
buitensluiten van de begeleider als de jongere de hele tijd muziek luistert? En toch kan muziek 
ook een rustgevend effect hebben op moeilijke momenten. En dan is er nog het verschil tussen 
staptochten en werkprojecten. Op werkproject is het toegestaan om muziek te beluisteren op 
de kamer, maar nooit tijdens het werk.  Zou het dan ook mogen in de tent onderweg tijdens de 
staptocht? Je tent is toch ongeveer hetzelfde als een eigen kamer? 

Op pad zonder iPad…



Het lijkt haast onverantwoord om hen zonder gsm 
op pad te sturen, zonder instant-communicatie met 
hun context. Mede door het gsm-gebruik is het 
veiligheidsgevoel veranderd. Je kan immers altijd 
en overal de hulpdiensten verwittigen. Ouders of 
doorverwijzende instanties vinden het gsm-verbod 
allerminst evident. En misschien hebben ze gelijk, want 
hoe verantwoorden wij ons als er werkelijk eens iets 
ernstig gebeurt? Onze begleiders hebben het in de 
afgelopen 30 jaar erg goed gedaan zonder gsm. Ze 
vinden altijd wel iemand van wie ze de telefoon mogen 
gebruiken, of er is een telefooncel in de buurt. 

We kunnen natuurlijk ook opteren voor een soort van 
noodgsm, uit veiligheidsoverwegingen. Echter zonder 
opgeladen batterij of buiten bereik  is zo een noodgsm 
niets waard. En moet dan enkel de begeleider een gsm 
meehebben of krijgt de jongere er ook één mee? 

We verwachten van de begeleider en de jongere op 
regelmatige basis een schriftelijk verslag dat ons per 
post wordt bezorgd. We vragen ook dat de thuisblijvers 
brieven schrijven naar de stappers via poste restante 

adressen. Maar hoe ouderwets is dat niet? Laat staan effi ciënt? Als projectverantwoordelijke 
brengen we dan de betrokken partijen op de hoogte van wat er op tocht gebeurt. Het is een 
manier die de contacten met de context bevordert, vragen worden onmiddellijk  beantwoord en het 
persoonlijk aspect van de begeleiding krijgt meer vorm en inhoud. Maar we kunnen ook opteren voor 
digitale communicatie via websites en blogs waar de begeleider en de jongere onderweg hun verhaal 
kunnen op neerschrijven. Zo kunnen alle betrokken partijen alles direct lezen en volgen. Er is altijd 
wel ergens een internetmogelijkheid te vinden die niet duur, vaak zelfs gratis is. Het zou toch ook 
leuk zijn voor de jongere om bijvoorbeeld op facebook iets te posten zodat vrienden op de hoogte 
zijn van het wel en wee onderweg. Het biedt kansen om de transfer tijdens en na het project te 
vergemakkelijken. 

Het lijkt erop dat heel het onthemingsidee haaks staat op het integreren van de digitale media. We 
willen jongeren de kans bieden om los te komen van hun context, om over zichzelf te refl ecteren 
zonder de onmiddellijke inmenging of bemoeienis van familie en vrienden en hopen dat ze de 
confrontatie aangaan met zichzelf. Maar we hopen ook dat ze na een staptocht van 3 maanden 
de overgang naar de dagdagelijkse realiteit kunnen maken. Een maatschappij waarin instant-
communicatie en digitale media niet 
meer weg te denken zijn. Het lijkt 
wel een patstelling.

Maar misschien is het antwoord 
ook heel eenvoudig en niet zo ver 
weg te zoeken. We moeten doen 
waar we goed in zijn : verbinden 
en bemiddelen. Laten we dat vooral 
blijven doen : zoeken naar verbinding 
tussen ontheming en digitale media, 
bemiddelen tussen jongeren en de 
onthemingsgedachte. 

Koen
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Onderweg bewijzen de “oude media” nog hun 
nut!
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Een leeg blad voorgeschoteld 
krijgen… een unieke kans die je 
zeker niet mag laten liggen.
Je krijgt de kans het te vullen 
met dingen waar niet noodzakelijk 
iemand anders al weet van had. 
Je kan gaan uitvinden, creëren, 
toelichten, of al wat tot dan 
bestond van je af schrijven om 
met een frisse kijk opnieuw te 
starten.
Ik ben Kristof en sinds half januari 
werkzaam als 
projectverantwoordelijke voor 
Oikoten.  Tot voor kort werkte 
ik binnen de Brusselse geestelijke 
gezondheidszorg. Ik werkte er o.a. 
voor een dienst beschut wonen en trachtte samen met m‛n cliënten ervoor te zorgen dat het 
leven buiten het ziekenhuis gesmeerd bleef lopen. Op zekere dag hoorde ik over een vacante 
job bij Oikoten. Buiten links en rechts wat over Oikoten gehoord te hebben kende ik hen maar 
weinig of niet. Na wat info vergaard te hebben over wie ze zijn en wat ze doen was ik meteen 
verkocht. Werken met jongeren en hun beladen rugzak uit het verleden… Hen de kans geven om 
een nieuwe rugzak samen te stellen gevuld met eigen kracht, zelfstandigheid en een ferme dosis 
doorzettingsvermogen. Dat leek me wel een uitdaging. En of het er effectief ook één is, wat denk 
je nu zelf…
Net zoals ik me uitgenodigd voel m‛n weg hier binnen Oikoten te vinden nodigt Oikoten de jongere en 
zijn omgeving uit om opnieuw hun weg te vinden. Niet enkel met kaart en kompas tijdens een stevige 
avontuur ergens hier ver vandaan maar evenwel diep vanbinnen. Vragen als waar sta ik nu in m‛n leven 
en waar wil ik graag naartoe. Oppervlakkig gezien, zaken die voor velen onder ons vrij evident lijken 
maar als je net dat beetje dieper gaat graven niks dan vraagtekens oproepen. Het enige dat je kan 
verder helpen is durf, moed en hoop. Hoop dat het gras misschien toch dat tikkeltje groener is aan 
de overkant. Hoop te kunnen tellen op mensen die in je geloven en die, als je even aarzelt, je wel 
dat duwtje in de rug zullen geven om je over de schreef te trekken. Mensen, ja mensen, zij zijn de 
kaart waarmee je je weg moet vinden. 

En als ik nu even terug naar mezelf kijk dan moet ik toegeven dat ik met een hoop vraagtekens in 
dit nieuw avontuur gestapt ben. Wat mag ik verwachten, wat is me duidelijk en wat nog niet? Waar 
zal ik binnen dit en enkele maanden staan? Ik weet het niet maar ik zie wel. Ik ben in ieder geval 
blij gekozen te hebben voor het werken met verhalen, oude en nieuwe, het onvoorspelbare karakter 
van mensen en hun tochten en het bieden van kansen. 
Tot slot stel ik me de vraag of het gras hier nu groener is dan daar waar ik gisteren stond? Laat ons 
even nuchter zijn en zeggen dat het “anders” groen is. Maar het is een schakering van groen die me 
zeker wel bevalt. Het is een groen dat ik met veel nieuwsgierigheid wens te ontdekken samen met 
een hoop nieuwe mensen en indrukken. En datgene ik uit m‛n ouwe rugzak haal vervang ik maar al te 
graag met de nieuwe dingen die ik hier in Oikoten stukje bij beetje vind.

Kristof
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Werken op een camping in Portugal
Van juli tot en met september werken op een 

ecologische camping bij een Belgisch koppel 

in Portugal. Onder een stralende zon in het 

onderhoud van de camping voorzien; de 

moestuin onderhouden en uiteindelijk zelfs 

kampeerders gidsen tijdens een 

mountainbiketochtje. 

De eerste tocht vanuit Herent
Vanuit onze nieuwe locatie in Herent 

vertrokken 2 moedige jongens met hun 

begeleider richting Santiago. Na een 

maand haakte er eentje af, maar de rest 

van het groepje ging door. De eerste 

tocht vanuit Herent… kwam 4 maanden 

later aan in Santiago!

2 dames vanuit de Cote d’Azur
Deze zomertocht startte in Arles 

en onder een stralend zonnetje 

overwonnen ze de Pyreneeën om 

vervolgens via de CAMINO DEL 

NORTE richting Santiago te 

wandelen. Een groot stuk van hun 

tocht ging langs de Atlantische 

Oceaan en deze verfrissing was 

welgekomen, want de dagen 

waren zonnig, maar vooral zeer 

warm. Voor dag en dauw waren 

onze moedige dames al aan het 

stappen om de grootste hitte van 

de dag voor te zijn. Ochtendstond 

zorgde duidelijk voor een goed 

staptempo!

Duo-tocht komt aan in Finisterra
Samen met Sinterklaas vertrok dit groepje richting 

Malaga; Ze doorkruisten het Spaanse binnenland 

met een nog weinig geziene vastberadenheid. Eén 

van de jongens voorspelde reeds bij aanvang van 

de tocht hun aankomst; “mensen van Oikoten; het 

is voorbestemd dat wij Finisterra gaan bereiken”… 

en zo geschiede! 
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Jongerenweekend augustus in Biez
Altijd plezant om jongeren terug te zien die de 

afgelopen twee jaar een project deden bij ons. 

Sommigen kenden elkaar, andere nog niet. Maar 

één ding hadden ze sowieso gemeenschappelijk; 

een project bij Oikoten! Vele verhalen werden 

verteld, een kampvuur werd in gang gestoken 

en natuurlijk deden we ook wat we altijd doen; 

namelijk een staptocht!

Met de fi ets op tocht en 

een camera in de hand…naar 

Tarifa
In samenwerking met Victoria 

De Luxe vertrokken deze 2 

mannen met twee doelen; 

namelijk een fi etstocht door 

Frankrijk/ Spanje en onderweg 

toevallige passanten 

interviewen met vragen 

geïnspireerd door de 

gebeurtenissen en 

ontmoetingen van die dag. Na 

een maand  fi etsen was er 

genoeg beeldmateriaal 

verzameld en werd dit 

gemonteerd in België. De trailer 

die we zagen, was alvast 

veelbelovend!

Begeleidersweekend
7 gloednieuwe begeleiders 

selecteerden we begin september 

en naar goede traditie nodigden 

we hen uit voor een eerste 

introductie in het bestaan van een 

tochtbegeleider. Ze leerden onze 

werking kennen van A tot Z, uit 

de doeken gedaan door onze 

p r o j e c t v e r a n t w o o r d e l i j k e n . 

Afsluitend was er een ontmoeting 

met tal van ervaringsdeskundigen 

die al een aantal tochten op hun 

conto hebben staan. 

De Frances in het najaar
Begin oktober vertrokken deze twee dames vanuit 

“de put” in Velay naar Santiago. Een stevige 

beklimming om te starten gaf hen duidelijk genoeg 

veerkracht om de pijnlijke voeten te verbijten. Na 3 

maanden stappen kwamen ze rond de jaarwisseling 

met een stralende glimlach terug naar België. Wat 

een team!
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Zoals al zo vaak werd geschreven en gezegd is het een feit dat allerlei nieuwe sociale 
media onherroepelijk een nieuwe vorm van communicatie en profi lering met zich hebben 
meegebracht. Virtuele netwerken weerspiegelen niet alleen de ‘echte‛ netwerken, maar 
breiden ze ook uit. 

Sociale netwerksites dus... netlog, facebook e.d. Uiteraard zitten ook onze jongeren er op. Met 
allerlei voor- en nadelen. Nieuwe liefjes, ambras, wederzijdse stoerdoenerij en dreigementen, 
soms ook een hulpmiddel tot strafbare feiten (cyberpesten, benaderen van jonge meisjes door 
bedenkelijke sujets met nog bedenkelijkere bedoelingen), maar ook gewoon goede vriendschappen. 
Verhalen die ook de revue passeren in onze individuele leerprojecten. 

Het virtuele ‘muurke aan het station‛ waar jongeren kennis maken, zichzelf profi leren, elkaar 
observeren en beoordelen.. Imago‛s worden er gemaakt of gekraakt. Op deze sites wordt duidelijk 
dat er ook echte kernfi guren zitten in zo‛n netwerk. Mensen waar je niet naast kan kijken. Diegenen 
met de meeste vrienden, de meeste activiteit, diegene die de meeste reacties krijgt op zijn posts. 
Veel vrienden hebben en goed in de markt liggen, zorgt ervoor dat anderen je ook willen kennen. 
Populariteit uit zich in het virtuele vriendenaantal, het aantal LOL‛s als reactie op je berichtje, net 
zoals in het aantal handjes dat je kan/mag schudden aan het station.

Wat betekent dit  voor ons?

Vooreerst duidt dit op het belang van de 
sociale netwerken, en de info die hierin 
razendsnel rondgaat, ook wat betreft de 
‘reputatie‛ van diensten en zelfs individuele 
begeleiders binnen de bijzondere jeugdzorg. 
De eerste indruk die een begeleider maakt 
is soms al gevormd nog voor hij/zij de 
jongere gezien heeft. Ervaringen met de 
jeugdrechtbank en diensten zoals Gambas, 
de bemiddelingsdiensten, residentiële 
voorzieningen, Arktos, Koinoor,... doen de 
ronde. Vele jongeren blijken ons bij een 
eerste ontmoeting al te kennen en al een 
indruk gevormd te hebben op basis van 
verhalen van anderen.. “Ik had gehoord dat 
dat wel kon helpen en dat er wel nuttige 
dingen gezegd werden, daarom dacht ik, 
ik zal dat maar een kans geven”, oftewel 
een berichtje op een facebookwall “sebiet 
Gambas, pff”, met de repliek “oe, gij lust 

Sociaal vang / net /  werk
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da ni ofwa?” en de hele discussie 
die daarop volgt (echt gehoord!) 
zijn enkele voorbeelden waaruit 
blijkt hoe individuele ervaringen 
een invloed kunnen hebben op 
de beeldvorming bij een netwerk 
van jongeren over onze diensten. 
Iets waar we ons zeker bewust 
van moeten zijn in onze houding 
naar deze jonge snaken.

De mogelijke kracht van ons 
eigen netwerk wordt hiermee 
ook in de verf gezet. Een goede 
samenwerking tussen de diensten 
die werken met deze doelgroep is 
dan ook van belang. Verschillende 
jongeren komen in hun traject 
soms bij verschillende diensten 
terecht. Vandaar ook bv. het 
recente initiatief van de ‘LSD 
werkgroep‛ rond drugs die sectoroverschrijdend werkt en sleutelt aan een eenduidige boodschap, 
een gezamenlijke visie en inspanning binnen de regio ... alle neuzen in de zelfde richting en met 
vereende krachten.

De jongeren die bij ons passeren kennen elkaar vaak, zij het persoonlijk of van reputatie. De wereld 
is klein enzo, zeker voor het doelpubliek waar we mee werken. Ook bij deze jongeren zijn spilfi guren 
te onderscheiden die iedereen wel kent en die de link betekenen tussen netwerken uit Leuven, 
Diest, Tienen, Aarschot, ... Het denken en doen van deze jongeren kan een invloed hebben op de 
rest van het  netwerk. Misschien ligt in deze jongeren ook wel een kans verscholen om de rest 
van het netwerk te bereiken? Wie reeds een traject heeft afgelegd, kan anderen motiveren of 
op zijn minst een kritisch denkproces in gang zetten. Misschien zelfs meer dan een begeleider of 
volwassene zou kunnen (omdat deze niet tot het netwerk behoren). Dit is ook de reden waarom onze 
drugsleerprojecten in groep worden gegeven. Jongeren die opgepakt zijn omwille van druggebruik 
en/of dealen worden samengezet in een groepsproject waar ze uitgenodigd worden kritisch na te 
denken over hun eigen gebruik, de functie die de drug inneemt in hun leven en de invloed die deze 
heeft op verschillende levensdomeinen. Jongeren die ondertussen reeds gestopt zijn met drugs of 
hun gebruik onder controle hebben gekregen, kunnen het denken van de andere jongeren in het 
groepje gunstig beïnvloeden. Kan dit principe ook gehanteerd worden buiten de context van een 
groepsleerproject?

Een probleem is dat jongeren ook maar hun ‘autoriteit‛ ten opzichte van anderen bewaren zolang ze 
blijven deel uitmaken van een bepaald netwerk. Eenmaal ze een aantal nieuwe prioriteiten gesteld 
hebben (werk, geen contact meer met politie,...), keren deze jongeren zich soms bewust af van (een 
deel van) het netwerk waar ze voorheen inzaten. Bovendien  moeten ze ook hun geloofwaardigheid 
tegenover de andere jongeren behouden om een invloed te kunnen uitoefenen. Anderen zullen in 
hun bestaande netwerk aanwezig blijven en bij sommige jongeren misschien ook een proces in 
gang zetten (autoriteit van de ervaringsdeskundige). Kunnen we via deze spilfi guren onze ‘blijde 
boodschap‛ intrede laten doen onder de groep van jongeren die elkaar kent en steeds weer in 
de problemen lijkt te komen? Is het realistisch een netwerk dat organisch groeit te proberen 
beïnvloeden? Wenselijk? Hoe dan? (Nog) geen idee, maar alleszins iets om over na te denken.. 

Rik
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Om met de deur in huis te vallen, heb je een sterke opener nodig. Net als een eerste indruk 
maakt het of breekt het je in belangrijke mate. En daarom kies ik voor de moeder en tegelijk 
ook vader aller spreekwoorden: ‘elk voordeel heb zijn nadeel‛. Zo ook de wondere wereld van 
de nieuwe media. Het gaat hier over de keerzijde van de medaille in cyberspace.

Het is duidelijk dat de nieuwste nieuwe mediaontwikkelingen allesbehalve ou(d)t zijn en hun impact 
daarom voor een belangrijk deel onder de zeespiegel blijven. De ijsberg, weet je wel? Wat  
vaststaat is dat ze er zijn om te blijven. En hoewel spreekwoorden en  voetbalwijsheden ons al 
jarenlang waarschuwen, sturen en behoeden, worden we ondanks de eindeloze voordelen van de 
verbindende sociale media ook af en toe pijnlijk geconfronteerd met de schaduwzijde van de maan. 

Een terugkeer uit de cyberwereld is echter onwaarschijnlijk geworden, zo vindt Michael Onfray 
(Onfray,M.,Antihandboek voor de fi losofi e. Rotterdam: Lemniscaat 2005). Je kan weerstand bieden, 
en het een tijdje links laten liggen, maar je instemming is onvermijdelijk, omdat de veranderingen 
in de wereld je tot een nieuw ritme verplichten. Wie zou vandaag nee zeggen tegen elektriciteit, 
autorijden, de moderne geneeskunde of vliegreizen? Hoewel iedereen wel weet dat elektriciteit kan 
leiden tot elektrocutie en dat een auto ondenkbaar is zonder verkeersongevallen.

Waar de natuur beperkend werkt, bevrijdt de techniek (Onfray M., 2005). Grenzen worden 
dunner, onzichtbaarder en anoniemer. De gelegenheid maakt de dief, ook in de wereld van de 
speerpunttechnologie, waar afstand nabijheid wordt en technologie een verlengstuk wordt van het 
dagelijkse leven. Herinneringen en beelden worden eeuwig zichtbaar meegedragen.

De overlappende werkelijkheid van 
de nieuwe media, sociale media. Het 
Avondland heeft een nieuwe agora. 
Kleur, vorm en inhoud op een 
organische manier vorm gegeven. Maar 
wie is de architect en wie loopt er 
rond? Iedereen!

Het begon allemaal met de lancering 
van het World Wide Web in de 
jaren 90 en sindsdien zijn de www. 
mogelijkheden legio geworden.  Je kan 
je hele leven via foto‛s, tweets, blogs, 
post, virtual networks en fi lmpjes 
vorm geven en  delen . Elke gedachte, 
elke gebeurtenis, elk (on)belangrijk 
feit kan je aan je familie, vrienden, de 
vrienden van je vrienden en de rest 

Cybertrouble: Think global, act local?
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van de wereld laten zien. Een soort ‘zwart gat‛ waar alles in kan verdwijnen en dat plots als een 
Supernova weer tot leven kan komen. Dat de sociale media verslavend werken is een understatement. 
Sinds Facebook, Twitter en al de andere, honderden virtuele netwerken in onze leefwereld zijn 
geslopen, kunnen we niet meer zonder. Mede omdat de sociale media een ontwikkeling zijn die 
mensen de mogelijkheid geeft om, waar je ook bent, te socialiseren met je omgeving. Dankzij sociale 
netwerken sta je met één druk op de knop in verbinding met de hele wereld en kan je binnenkijken 
in de levens van mensen aan de andere kant van deze aardkloot. 

Dit lijkt mooi en is het vaak maar kan soms ook lelijk tegenvallen; de onvermijdelijke gauwdieven 
op de agora, zo leert de bemiddelingspraktijk ons. In een voorbeeld van een dossier dat zonder de 
nieuwe media niet zou bestaan, willen we graag een kijk geven op de gevolgen van een impulsieve 
‘enter‛ of een te snelle ‘verzenden‛. Wissen gaat niet meer maar hoe ga je van hieruit verder? 
Investeer je in repressie of toch maar preventie? De eeuwige tweespalt. Is het de schade beperken 
of zit er achter het anonieme internet een menselijk gelaat dat toelaat gedane zaken toch te laten 
keren? En ‘last but not least‛, kan onze bemiddelingspraktijk een zinvolle bijdrage leveren?

Zo gaat het verhaal: 

Birgit is bevriend met Kris. Op een bepaald moment 
vraagt Kris of Birgit een naaktfoto wil doorsturen. 
Omdat hij zo lief is, doet ze dit. Zoals dat soms gaat, 
beginnen de contacten te verwateren en Kris begint 
Birgit af te dreigen. Ze moet betalen anders zal hij de 
foto op ‘t internet gooien. Birgit gaat er eerst niet 
op in maar ze wordt gaandeweg bang omdat hij blijft 
dreigen en ze besluit te betalen.

Een lopend vuurtje ontstaat als Kris ook nog een vriend 
vertelt over het bestaan van de foto en de manier om 
makkelijk aan geld te geraken. Geronimo begint haar ook af te dreigen via mail en 
chat. De bedreigingen zijn zeer erg en verstrekkend. Hij vraagt geld, en Birgit geeft dit 
ook meteen. Ondertussen is er nog een derde jongen, Wouter, die haar afdreigt, maar 
aan hem geeft ze geen geld. De roddels en geruchten verspreiden zich nu ook over de 
school. Er lijkt iets in gang te zijn gezet en de handrem is stuk.  

Omdat de angst groter en groter wordt, bespreekt ze het probleem met een vriendin. 
Hierop beslist Birgit om anoniem een mail naar de politie te sturen en haar probleem uit 
te leggen. Aangezien heel weinig anoniem is op het net, kan de politie Birgit traceren. 
En dan vertelt ze het hele verhaal thuis. In eerste instantie zijn haar ouders erg boos. 
Ze begrijpen niet waarom hun dochter zomaar een naaktfoto doorstuurt. Maar ze 
begrijpen ook dat vooral Kris, Geronimo en Wouter in de fout zijn gegaan. Birgit stuurde 
ter goeder trouw de foto door, zij hebben daar misbruik van gemaakt. 
Het dossier komt in bemiddeling. 

In een gesprek met Birgit en haar ouders staat de piste van een ontmoeting met de drie 
jongeren snel vast, ze wil hen een aantal vragen stellen. De 3 jongeren, elk met een eigen 
verhaal, gaan vrijwel meteen akkoord om Birgit te ontmoeten. 
Deze gesprekken vinden plaats, alle drie na elkaar. Een moeilijke ervaring, emotioneel 
geladen. Ze komen tot een overeenkomst. Ze zullen haar met rust laten, dat ze de schade 
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Bemiddeling is een goed alternatief gebleken. En misschien nog het best in de ontmoeting. De 
betrokkenen krijgen een menselijk gelaat, cyber wordt realiteit.  Bemiddeling heeft in dit geval 
gezorgd voor de synergie tussen beide werelden. In deze casus kende het slachtoffer haar dader 
niet, door met hem in gesprek te gaan, werd hij een persoon, met een verhaal en beleving over de 
feiten. 
Door de directe communicatie en vragen die kunnen  gesteld worden, vallen angsten weg, kan een 
slachtoffer opgelucht zijn als ze hoort dat de foto niet op het internet is beland. Dit luchtte Birgit 
heel erg op. In haar beleving, en zo werd het haar ook voorgesteld, hadden de drie verdachten de 
foto gezien en was haar naaktbeeld op internet aan een nieuw leven begonnen. Dit zou voor haar nog 
moeilijker zijn geweest en de feiten nog erger hebben gemaakt. Anderzijds of de foto nu al dan 
niet op het internet stond, zij ging toch over de tongen. Voor Birgit was dit zeer moeilijk. Tijdens 
de ontmoeting werd er een poging ondernomen om de mallemolen van roddels te stoppen. Er werd 
afgesproken dat de drie jongeren niet meer over de feiten zouden praten. En als zij jongeren tegen 
kwamen die er wel over spraken, zouden zij hen daarop aanspreken. 
Er werd ook contact opgenomen met de directeur van de school, die mee een oogje  in het zeil ging 
houden.

Bemiddeling in bovenstaand dossier; een lokaal antwoord op een globaal probleem.

Minne

terugbetalen bleek een evidentie en via een brief wilden ze zich ook verontschuldigen 
aan de papa van Birgit. De mama was bij de gesprekken aanwezig. Navolgend op de 
directe gesprekken bleek Birgit opgelucht dat ze alles had kunnen zeggen. Ook de drie 
jongeren en ouders zien de ernst van de feiten in, de confrontatie op zich was niet te 
onderschatten en wat er gezegd werd bleef nazinderen. 



...ter ere van de vrijwilliger

De vrijwilliger dus...

“Beste Oikoten-vrijwilliger/sympathisant

 

Ook dit jaar waren jullie weer van grote waarde 

voor de jongeren van Oikoten; een woordje van 

dank in de bijlage!

 

Groet,

 

Het oikoten/alba-team”

Zo liep de mail van Bert binnen, nadat ik een kwartier gewacht 
had. De computer, een Windows 1945 start zeer traag op. De mail 
dus, van wie ? Van Bert. Die moeten we zeer dringend in deze 
interessante maar gedegen rubriek voorstellen. Maar dat is voor 
later. Nu kregen we van Bert een mail met een welgemeende merci. 
Een merci aan alle vrijwilligers die voor Alba werken. 

Uiteraard zijn er veel vrijwilligers die voor Alba werken. We 
beginnen met het personeel. Je kunt het amper vermoeden als je 
ze ziet aanschuiven bij de koffi ekan of de ijskast maar die mensen 
worden voor een paar uur betaald en de rest is op de kap van de 
familie, waarmee ik bedoel nooit thuis, altijd bezig voor de goeie 
zaak.  De Luce al eens bezig gezien misschien? Je kunt het je niet 
voorstellen. Overal waar Alba een pand aankoopt laten ze de Luce 
het eerst afbreken om het daarna in de oorspronkelijke wijze 
terug te laten opbouwen. En Alba is een kleine vastgoed fi rma, ge 
kunt wel peinzen!!

Zelf ben ik geen vrijwilliger. Ik word door de redactie rijkelijk 
betaald. Ik moet mijn neus nog maar tonen of de koffi e vloeit en 
de ijskast opent zich als een doos van dinges daar hoe noemt dat 
weer.
Bert zei dat we bedankt waren. En dat er wat in de bijlage staat. Wat daar in staat wil je net niet 
weten. Maar toch, ik citeer: 

“Van Tildonk tot in Herent om onze nieuwe gebouwen te renoveren en 

gebruiksklaar te maken.”

Het nawoord komt meestal na de reclame in dit krantje en is wat kolder om jullie na 
het serieuze werk wat te laten ontspannen. Met kolder bedoel ik wat zever, humor, 
onwaarheden, mooi verpakt dat wel. Hoewel: welke onwaarheden?
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Daar was ik hoogst waarschijnlijk niet bij. Ik heb de gebouwen 
van Tildonk nog weten beplakken met de foto van koning Boudewijn 
toen Luc en Pol nog even boven de echte koning troonden en de 
lakens uitdeelden bij Oikoten. Een hele hoop lakens. De textielsector 
fl oreerde toen buitengewoon dankzij die twee. Nu fl oreren ze in 
Bukadunotia. Niet die Pol en Luc maar wel de textielindustrie.

In Herent ben ik nog niet geweest. Ik weet er de ijskast nog niet 
staan. Ik wacht nog een paar jaar tot Luce en zijn bende vrijwilligers 
zijn derde verdiep boven de al bestaande af heeft. Want: ik kan 
niet metsen, schilderen, behangen of bezetten. Hoewel dat laatste 
is me niet vreemd. Ik bezet zeer langdurig het toilet volgens mijn 
huisgenoten maar dat doet hier niets ter zake.

“Van Herent tot in Santiago De Compostella om onze 

jongeren en begeleiders te ondersteunen  tijdens hun 

tocht”

zegt den Bert verder in zijn bijlage. 

Verdorie, ik ben al twee keer tot in Santiago geraakt wat op zich al een wonder is want zo sportief ben ik 
nu ook weer niet. Telkens weer kwamen die vrijwilligers ons bezoeken en telkens weer lagen we plat op onze 
buik; of van het lachen of omdat het verstand zich had laten bedwelmen door de luxe van het trakteren. 
Het is wat met dat volk dat na komt om te verwennen en ook soms een beetje mee te stappen. Het zijn 
geestige dingen op een tocht, dat is waar. Het breekt verdorie de sleur. Sleur die steeds om de hoek van 
het gevoel van de begeleider sluimert.

“Om het 30-jarig bestaan van Oikoten te eren met een boek vol mooie 

verhalen.”

Ja Bert dat boek. We horen er veel van maar we moeten hem 
nog lezen. Er zullen wel veel mensen hun tijd in gestoken hebben. 
Ik schrijf ook elke drie maand een boek van één bladzijde. Het 
na-woord. Het is al een klus want  die bekende Vlamingen van 
Alba hebben het zo druk dat ze niet eens te ondervragen zijn. 
Ik moet er steeds een waarzegger bij halen om de verhalen enige 
waarheid toe te dienen.

Maar er zijn mensen die op vrijwillige basis aan het boek gewerkt 
hebben er zijn zelfs mensen die voor een ganse week op vrijwillige 
basis met jongeren op stap gaan. Er zijn er die een halve tocht op 
vrijwillige basis gedaan hebben. God weet waar in Alba zitten er 
nog mensen op vrijwillige basis te werken voor de groep of voor 
anderen. God weet dat, wij zelf weten dat niet.

Moest je ze bij elkaar zetten, ik wed dat het een zeer grote 
groep zal zijn, iets zoals de rode duivels maar dan met meer goeie 
-en misschien beter, spelers.
En ik wed alleen maar als ik zeker ben dat ik niet verlies.

Frans c
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