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Schrijver Kader Abdullah te gast in de 
gevangenis Gent op 19 mei 2016 

 

De Rode Antraciet vzw nodigde, samen met VOCVO en het Centrum 

Basiseducatie, de Nederlands-Iraanse schrijver Kader Abdullah uit voor 

een lezing in de gevangenis van Gent. 

Auteur Kader Abdullah vluchtte 25 jaar geleden vanuit zijn thuisland 

Iran naar Nederland. Daar leerde hij Nederlands en begon hij te 

schrijven. Intussen publiceerde hij al diverse romans waarvan ‘Het huis 

van de moskee’ zijn bekendste werk is. 

Lees meer: 

 

VTS Initiator Fitness 

 

De Rode Antraciet vzw startte, in samenwerking met Sport 
Vlaanderen (voorheen BLOSO) en de Vlaamse Trainersschool,  
eind 2015 de opleiding VTS Initiator Fitness in de gevangenis 
van Hasselt.  
Dertien gevangenen namen deel aan de opleiding. 
De opleiding Initiator Fitness is een basisopleiding, waarbij 
(enkel) de begeleiding aan de cardio- en krachttoestellen wordt 
aangeleerd.  Na het behalen van het diploma kan men aan de 
slag als medewerker in een fitnesscentrum, waarbij men onder 
supervisie van een Fitness Instructeur taken mag uitvoeren. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid  om verder te studeren voor 
het diploma van  bv. Instructeur B en Trainer A. 
Het resultaat van deze opleiding in Hasselt. 
Tien gedetineerden rondden de volledige opleiding positief af. 
Twee gedetineerden behaalden de modules 1 & 2 in zijn geheel.  
Eén gedetineerde behaalde  de module 1 in zijn geheel. 
 
De Rode Antraciet vzw feliciteert alle gedetineerden met het behaalde resultaat en dankt de betrokken partners en 
medewerkers voor hun medewerking aan deze opleiding! 

 

 

http://derodeantraciet.be/actueel/schrijver-kader-abdullah/


 

2 

 

 

Wonen in Boeken 
Elke week portretteert  'De Morgen' een fervente lezer in de rubriek ‘wonen in boeken’. Op 18 mei lieten ze Tevfik aan het 

woord, een gedetineerde uit Gent. Tefvik leerde Nederlands in de gevangenis en ontdekte via de gevangenisbibliotheek 

heel wat interessante boeken. Hij leest vooral biografieën, zoals het boek ‘Mijn woestijn’ van Waris Dirie. Het volledige 

artikel vind je hier terug 

 

Lezing van Kris Van steenberge in de 
gevangenis van Dendermonde 

 
Op 1 maart 2016 mochten we auteur Kris Van Steenberge verwelkomen in de gevangenis van Dendermonde. Kris kwam 
ons vertellen over het ontstaan van zijn boek ‘Woesten’, waarmee hij twee jaar geleden debuteerde.  Met dit boek won hij 
onmiddellijk de debuutprijs en de ‘bronzen uil’. In het publiek zaten gevangenen, gevangenisdirectie en enkele vrije burgers 
uit Dendermonde.  Lees meer: 

 
 

Studienamiddag 3 oktober 2016 

Inspraak en Participatie van gedetineerden in de 

gevangenis van Gent 

Participatie en inspraak van gedetineerden zijn thema’s die steeds meer op de nationale en internationale politieke agenda 
verschijnen. Zo heeft de federale ‘basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden’ (2005) 
onder andere het gedetineerdenoverleg opgericht en het Vlaams decreet ‘hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’ 
(2013) het recht op een kwaliteitsvolle en integrale hulp- en dienstverlening wettelijk verankerd. 
 
klik hier voor info en inschrijven. 
 

Circus achter tralies 
Gedetineerden jongleren en bouwen piramides in Leuven.                                      

De re-integratie van gedetineerden is een complex en veelkoppig beest. De Leuvense 

hulpgevangenis startte twee jaar geleden met een wekelijkse circusles. Daar leren 

mannen in voorhechtenis elkaar te dragen en vertrouwen in piramides en jongleren 

gevangenen ijverig hun stress weg. Een initiatief van De Rode Antraciet vzw waarvoor 

we samen werken met Cirkus in beweging.  

Circusdocente Rika Taeymans: “Ik wandel telkens goedgezind terug buiten, omdat ik het gevoel 

heb dat ze er echt iets aan hebben, omdat ik erin slaag die mannen te doen lachen. Je moet erbij zijn 

om te zien hoe mooi het is” 

Lees hier het volledige artikel door Laura Van Bouchout, geschreven voor ‘Circus 

Magazine’.  Illustraties: Steven Van Hasten 

 
 

http://derodeantraciet.be/actueel/wonen-in-boeken/
http://derodeantraciet.be/actueel/lezing-kris-van-steenberge-in-dendermonde/
http://derodeantraciet.be/wp-content/uploads/2016/06/Uitnodiging-studienamiddag-participatie-gedetineerden-3-oktober-2016.pdf
http://derodeantraciet.be/wp-content/uploads/2016/06/circus.pdf
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studiedag gevangenisbibliotheekwerk 
De Rode Antraciet vzw kan terugblikken op een succesvolle studiedag 

over het gevangenisbibliotheekwerk en de leesprojecten ‘Samen 

Lezen’ en ‘Voorleesverhalen’. Samen met partners Iedereen Leest en 

Het Lezerscollectief mochten we een 70-tal deelnemers verwelkomen 

in een aardig gevulde Permeke Bibliotheek in Antwerpen.  

Lees meer: 
  
 
 
 

Onbekend en onderkend 
Doping, voeding en sport.                                                                                                                                                         

Wellicht pikten sommige lezers het reeds op. In het najaar 2015 kreeg de gevangenis van Oudenaarde bezoek van de (voor 

sporters) befaamde dopingbus. De effectieve bus mocht buiten blijven staan, maar de urinetesten waren voor enkele 

gedetineerden een feit. De resultaten en straffen waren minder fraai… De Rode Antraciet kaart het probleem omtrent 

‘verboden prestatiebevorderende middelen’ al enige jaren aan. In dat verband ondernamen we reeds enige stappen en staan 

ook in 2016 enkele projecten in de kijker.  Lees meer: 

Extra Muros 
  
Zoals elk jaar verkoos de catechese-werking van de verschillende parochies uit 
Borgerhout ‘extra muros’, tijdens het proces naar het vormsel, een ‘goed doel’ 
uit. Dit jaar zette men een actie op voor de opgesloten medeburgers, de 
gevangenen. Ze nodigden Frederik Janssens uit om wat meer uitleg te geven 
over de activiteiten (sportieve en culturele) van De Rode Antraciet vzw in de 
gevangenissen.  Hierna schoot de groep vormelingen in actie.                                                                                                 
Ze bakten cakes die ze verkochten en organiseerden een ‘Tea-time’.  De 
opbrengst van dit alles overhandigden ze plechtig aan De Rode Antraciet vzw, 
in de vorm van een symbolische cheque van 635 € tijdens de vormselviering 
op 1 mei 2016  
  

Vakantie 
Het secretariaat van De Rode Antraciet vzw  

is gesloten  

van maandag 15 juli tot en met dinsdag 26 juli 2016 

 

Tijdens de zomermaanden zijn wij niet voltallig aanwezig.  

Je kan onze medewerkers best bereiken via e-mail. 

 

Wij wensen iedereen een deugddoende vakantie. 

 

De Rode Antraciet vzw – Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee – 016/20 85 10 

www.derodeantraciet.be – info@derodeantraciet.be 
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