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www.derodeantraciet.be 
Met enige fierheid kondigen wij onze nieuwe website aan! 

 

Onze nieuwe website biedt actuele 
informatie over onze organisatie en de 
kern van onze werking: cultuur en 
sport in de gevangenis.   
Op onze homepagina vindt u naast 
onze missie een filmpje, dat perfect 
weergeeft waar De Rode Antraciet 
voor staat. De lay-out maakt het 
mogelijk om op een overzichtelijke 
manier door de verschillende pagina's 
te navigeren. Via onze nieuwe website 
blijft u op de hoogte van onze werking 
en onze actuele projecten. 

 

NU ONLINE  

Vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van onze nieuwe website? Neem contact op:  

info@derodeantraciet.be  

 
 

5 voordelen van sport aan vrouwen in 
gevangenissen 

Einde 2015 pikten we een interessant artikel op, gebaseerd op 

onderzoek van Meek & Lewis, dat we U zeker niet willen onthouden. 

Eén van de onderzoeksters, Rosie Meek van de Royal Holloway 

University in London, is sinds haar grootschalige onderzoek rond sport 

in de gevangenissen van Engeland en Wales geen onbekende voor ons. 

Haar boek ‘sport in prison’ focust op enkele praktijkvoorbeelden en 

analyses die bijzonder inspiratievol zijn voor De Rode Antraciet. 

Daarnaast is Rosie Meek één van de krachten achter het nieuwe 

nationale netwerk rond het gebruik van sport als middel voor de 

‘desistance from crime’. 

 

lees meer… 

 

 

http://www.r4womeninprison.com/wp-content/uploads/2015/11/yoga.jpg
http://www.derodeantraciet.be/
mailto:info@derodeantraciet.be
http://www.r4womeninprison.com/2015/11/five-benefits-of-sport-for-women-in-prison/
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TRALIEPOST 

Traliepost, een project van de Bond Zonder Naam, laat mensen in detentie corresponderen met mensen buiten de 

gevangenismuren. De vrijwilligers-briefschrijvers vormen een spiegel van de maatschappij en proberen zo bij te dragen 

tot een betere resocialisatie van de gedetineerde. Tevens biedt de correspondentie een mogelijkheid om thema's te 

bespreken, die gedetineerden binnen de gevangenismuren moeilijk aankaarten. 

Traliepost kende de voorbije periode een enorme evolutie. Op minder dan een jaar tijd tellen we nu 112 schrijfduo's, 

die regelmatig met elkaar pennen. In het bijzonder willen we daarom graag de cultuurfunctionarissen van De Rode 

Antraciet bedanken, voor het uitdelen van onze kaartjes en het motiveren van gedetineerden om in het project te 

stappen. Deze fijne samenwerking staat mee aan de basis van de groei van 'Traliepost'. 

 

Met vragen omtrent het project, kan u terecht via traliepost@bzn.be. 

Sofie Legon & Jana Van den Wyngaert, het Traliepost-team. 

 

 

 

 

(SAMEN) LEZEN IN DE GEVANGENIS 
 

SAVE THE DATE: 20 mei 2016 

 
Studiedag van De Rode Antraciet, Iedereen Leest, Het 
Lezerscollectief  en de collegagroep medewerkers 
gevangenisbibliotheken.  
De studiedag vindt plaats in de Permeke-bibliotheek in Antwerpen. 
Naast toelichting over het belang van lezen en een presentatie over de 
uitbouw van het gevangenisbibliotheekwerk in Vlaanderen en Brussel 
krijg je ook de kans om ‘samen te lezen’ en te luisteren naar 
getuigenissen van leesbegeleiders en van begeleiders van het project 
“Voorleesverhalen”. 
Lees meer over het programma. 

 
 

 

 

http://www.bzn.be/nl/vrijwilliger_profiel?id=6
mailto:traliepost@bzn.be
http://derodeantraciet.be/actueel/samenlezen-in-de-gevangenis/
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Nieuwe vorming “Omgaan met agressie” 
Tijdens de zomer en in het najaar van 2016 organiseert De Rode Antraciet in samenwerking met Jorèll Beyens in de 

gevangenis van Dendermonde het nieuwe vormingspakket 

“omgaan met agressie”. Jorèll is psychomotorisch therapeut in het 

Psychiatrisch Centrum, Sint-Hiëronymus te Sint-Niklaas en deelt 

graag zijn ervaring met De Rode Antraciet bij de creatie van deze 

nieuwe vorming. Tijdens een vierdaagse cursus gaat hij samen met 

de deelnemers op zoek naar de mogelijke oorzaken en gevolgen 

van agressie en/of geweld. Wat zijn stress- en spanningssignalen en 

hoe kunnen we omgaan met agressie? Dit nieuw aanbod kadert binnen de lopende experimenten van de werkgroep 

cultuur waarin we proactief samenwerkingen uitbouwen met externe aanbieders van lezingen, workshops en vormingen 

voor gevangenen.  
 

STRESSBEHEERSING 
Vanuit onze eigen vorming rond stressreductie ontdekten we vorig 

jaar de kracht van TRE (Tension Releasing Exercices) oefeningen 

voor gedetineerden.   

Wat is TRE?  

Trauma & Tension Release Exercises (TRE) is een serie oefeningen 

ontwikkeld door trauma-expert David Bercelli, om chronisch 

aanwezige spanning via een fysieke manier te ontladen. TRE is een 

sterke tool om zonder woorden spanning te ontladen.  

Een getuigenis van één van onze vrijwilligers die met deze vorming 

als co begeleider aan de slag  ging.   

Lees meer. 

Lichtkracht in de Nieuwe wandeling Gent 
 

In het voorjaar van 2016 startte in de gevangenis van Gent het artistieke project 

‘Lichtkracht’, een samenwerking tussen de vzw Doedeskaden, De Rode Antraciet en de 

gevangenis van Gent. Het project richtte zich op de geïnterneerden en vond reeds eerder 

plaats in de gevangenissen van Merksplas en Antwerpen. Gedurende 8 sessies gingen  

deelnemers en begeleiders creatief aan de slag met licht en geluid. De deelnemers maakten 

met diverse niet vanzelfsprekende materialen eigen muziekinstrumenten, ook enkele 

lichtobjecten werden zelf bedacht en in elkaar gebokst.  De instrumenten bewezen hun 

dienst tijdens een aantal sessies waarbij het muziek maken op de eerste plaats kwam. Op 

woensdag 23 maart organiseren we een afsluitmoment voor een (beperkt) publiek. We 

tonen alle resultaten en maken muziek voor het opgedaagde publiek. Een mooie happening op het einde van een mooi 

traject. 

Meer info: http://www.lichtkracht.be 
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