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FIT@  CELL  
In 2004 bracht De Rode Antraciet vzw het boek ‘Fitness tussen muren’ 
uit, speciaal op maat van gedetineerden. Ruim tien jaar later willen 
wij met het project ‘Fit@Cell’ sporten en bewegen op cel opnieuw 
onder de aandacht brengen.  
 
Fit@Cell is een dvd die gedetineerden toelaat zelf een work-out samen 
te stellen. De dvd bevat verschillende warm-ups, oefeningen voor het 
bovenlichaam, oefeningen voor het onderlichaam, cool-downs en 
sportieve tips. De gedetineerde kiest zelf zijn niveau (beginner - 
gevorderde - expert) en stelt vervolgens zelf zijn training samen.  
 
Fit@Cell werd op 13 december gelanceerd in de gevangenis van 
Hasselt. Het persbericht over de lancering lees je hier. 
 
 

LANG ZAL JE LEREN 

De Centra voor Basiseducatie vieren hun 25e verjaardag. Speciaal voor die 

gelegenheid brachten ze het magazine 'Lang zal je Leren' uit. In dat magazine lees 

je het verhaal van Ronny, een gedetineerde uit Beveren die in de gevangenis 

leerde lezen en schrijven. Ons project ‘Voorleesverhalen’ gaf hem een extra 

duwtje in de rug: "Mijn kinderen wisten van niets toen ze de dvd zagen. Het was een enorme 

verrassing voor hen. Ze wisten dat papa niet kon lezen en nu kon ik hen ineens iets voorlezen. 

Ik was enorm fier dat ik dit had kunnen doen."  

Ronny's volledige verhaal lees je hier.   

 
AL SPORTEND NEDERLANDS LEREN 
In de gevangenis van Merksplas loopt een proefproject, samen met de Werkgroep Onderwijs, waarbij 

gedetineerden via sport Nederlands leren. Gedurende zes weken is er tijdens de Nederlandse les een 

bewegingsuur, waarin sport wordt ingezet als een manier om de taal te leren. De gedetineerden doen 

bijvoorbeeld een estafetteloop die draait rond correcte spelling of basketbaloefeningen waarbij ze letters kunnen 

verdienen om een woord te vormen. 

De resultaten zijn er: de gedetineerden blijven naar de lessen komen en lesgeefsters en stagiaires zijn zeer 

enthousiast. Meer weten? Beluister hier een geluidsfragment. 

Beachvolleybalster Liesbeth Mouha in 

actie tijdens de lancering van Fit@Cell 

http://derodeantraciet.be/actueel/de-rode-antraciet-lanceert-fitcell/
https://issuu.com/basiseducatie/docs/lang_zal_je_leren___magazine_25_jaa/20
http://derodeantraciet.be/actueel/samenwerking-onderwijs-en-sport-in-merksplas/
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UTOPIA -  TUSSEN DAAD EN DROOM 
De afgelopen maanden werd er door gedetineerden uit de twee Leuvense gevangenissen en een groep 
slachtoffers hard gewerkt aan verhalen, tekeningen, theater en poëzie rond vragen als: 
  
Hoe kijk ik naar mijn toekomst na wat er gebeurde? 
Hoe kijken we naar de relatie die er sowieso is tussen daders en slachtoffers? 
Hoe willen we omgaan met straf, gevangenis en opsluiting? 
Hoe verbeelden we ons dit alles in een utopische wereld? 
 
Benieuwd naar de antwoorden? Ga dan zeker een kijkje nemen op de tentoonstelling ‘Utopia - Tussen daad en 
droom’ van 13 tot en met 17 januari 2017 in Opek (Vaartkom Leuven). Meer informatie over ‘Utopia - Tussen 
daad en droom’ vind je hier. 

 
IN DE SPOTLIGHTS 

- Dinsdag 10 november verscheen in De Morgen een paginagroot artikel ‘Nog altijd 22 uur per dag in de 

cel’. Je kan het hier nog eens nalezen.  

 

- Cathérine Moerkerke bezocht voor de reeks CATHéRINE de gevangenis van Gent. Je kan die 

aflevering, uitgezonden op dinsdag 22 november, hier herbekijken.  

 

- Er waren verschillende journalisten aanwezig op de lancering van Fit@Cell, onder andere van Radio 2. Je 

kan hun reportage hier beluisteren, ongeveer op 30:55.  

 

- Radio Gaga ging op bezoek in het Penitentiair Landbouwcentrum van Ruiselede en maakte daar een 

mooie reportage. Je kan ze hier herbekijken. 

BESTE WENSEN 
Het secretariaat van De Rode Antraciet vzw is gesloten tijdens de 

kerstvakantie, van vrijdag 23 december 2016 tot en met zondag 1 

januari 2017. We wensen jullie alvast prettige eindejaarsfeesten, een 

deugddoende vakantie en een goede start van het nieuwe jaar.  

Tot volgend jaar! 
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