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Jongere                   “Ja, ik heb toen een klik 
gemaakt. Het was een moeilijke tijd. Ik heb toen 
echt afgezien,  maar ik heb  gedacht: ik ga dat 
afmaken. Ik ga laten zien dat ik het toch kan! Ik ben 
trots nu. Je reputatie weer blanco maken is niet 
gemakkelijk, maar je kiest zelf wanneer je je leven 
wil keren.” 
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www.alba.be

Slachto�er        “De meerwaarde van zo’n 
confrontatie lag vooral in de persoonlijke ontmo-
eting tussen mezelf en de dader, waarbij we 
allebei ons verhaal kwijt konden. Ik vond het 
vooral belangrijk om mijn gevoelens en emoties 
kenbaar te maken aan de dader en de impact van 
het gebeuren op mezelf, en op mijn gezin te 
verwoorden.” 

Begeleider         “Het maken van een bewuste 
keuze vraagt dat de jongere leert stilstaan en dat 
hij zich bewust wordt van zijn te snelle manier van 
reageren en van denken. Dat hij stilstaat bij wat er 
gebeurt, bij wat hij denkt, bij wat hij voelt en hoe 
hij zou kunnen reageren. ” 

Vrijwilliger         “Ik voelde me aangesproken  
door de niet zo evidente wereld van ‘recht’ en 
‘moeilijke jongeren’. Tijdens de begeleiding 
ervaarde ik dat je met beide partijen een hele weg 
a�egt en de zorgen en opluchting van ouders en 
jongeren mee beleeft. Het is een bijzonder proces, 
dat veel voldoening geeft wanneer de partijen, na 
een afrondend gesprek, elkaars hand schudden en 
opgelucht hun weg weer gaan !” 

Verwijzer               “Belangrijk is dat de jongere 
snel een reactie krijgt op zijn grensoverschrijdend 
gedrag, dat die reactie niet groter is dan nodig, dat 
hij/zij de kans krijgt om zijn/haar verantwoor-
delijkheid op te nemen, en daarbij ook kan laten 
zien dat hij/zij niet van plan is om dat gedrag te 
herhalen. Hierbij is de ondersteuning van de 
ouders van groot belang.” 

Gastgezin               “Zo’n project biedt jongeren 
de kans om uit de spiraal van feiten en 
veroordelingen te ontsnappen. Drie maanden 
handenarbeid en afzondering. Geen internet. 
Geen gsm. Enkel af een toe een telefoontje van het 
thuisfront. Het heeft iets van een monnikenleven. 
Voor een volwassene is dat misschien een aanlok-
kelijk voorstel: weg van alle stress,...Voor een 
jongere is dat allesbehalve evident.” 
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