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Schuldbesef begint bij kleine dingen
Bij Youth at Risk leren jongeren praten over zíchzelf en zichzelf fysiek te overwinnen.
Als dat lukt, Iukt het ook op andere vlakken, zo hopen Iris, Jonas en de anderen.

cEETBETS De trainingssessie in
de witte tent loopt ten einde. Vooraan
zitten Denise en André op een kruk.
Zij is een donkere Amerikaanse en
spreekt Engels, hij komt uit Neder-
land en tolkt. Voor Denise staat een
pupiter met daarop de misstappen
die de jongeren de afgelopen 24 uur
begingen. Haar publiek zijn 21 jon-
gens en meisjes, lichtjes murw na drie
uur pràten over zichzelf. Het loopt te-
gen twee uur in de namiddag, hun
magen knorren. Wie begint te knikke-
bollen, moet even aan de kant staan.
Omstandigheden zijn geen excuus,
nooit. Het programma Youth at Risk
OAX) vertrekt van een paar basisin-
steilingen, en dai is waarschiiniiik de
belangrljkste. De YAR-visie komt uit
de Verenigde Staten en streek vier
jaar geleden hier als proefproject
[eer. Tijdens deze trainingsweek pro-
beren coaches door {ysieke proeven
en intense gesprekken de persoonlijk-
heid van de jongeren geleidelijk te
veranderen. De jongeren die deelne:
men ilan het YAR-traiect komen uit
gemeenschapsinstellingen.
Een trrlaamse gespreksleider voor de-
/e seek is er nog niet - een opleiding
tot gespreksleider duurt al snel zeven
jaar. In afwachting daanan gebeurt
een deei van de training in het Engels.
Tijdens het vervolgtraject yan negen
maanden, waarin de jongeren hun
zelfgekozen doelen nastreven, krijgen
ze een Maamse coach.
Hoe Yreseliik het parcours ook is dat
deze 21 jongeren achter zich hebben,
het is geen reden om de rest van hun
ieven in hetzeifde rondje te blijven
draaien. Ze moeten het zelÍbeklagvan
zich afschudden en inzien dat zijzel{
veranrwoordelijk zijn voor wat zij
doen.
In het verleden BinB het om drugs en
zware vechtpartijen, hier zijD de over-
tredingen onnozel: wie ziin naam-
kaartje niet draagt, kan een'gevolg'
veruachten - helpen bij lret oprui-
men van de zaal, bijvoorbeeld, Wie
niet vraafit ofhij naar het toilet mag oï
wie rookt buiten de afgebakende zone
eveneens. Schuldbesef begint bij klel-
ne dingen. De coaches peperen de
jonfieren daarroor een stramien in.
'Erken je dat je een fout hebt ge-
maakt?'
'Ja.'
'Neem je er de verantwoordeliikheid
voor op?'
ïà.'
'Ben je bereid de gevolgen te dragen?'
Ja.'
'Welke keuzes heb je in de toekomst
a1s je in deze situatie belandt?'
'll moet beter zorgen r-oor mi.in
naarnkaartje."Ik zal vragen ofik naar
het toilet mag.' 'Ik zàl niet meer roken
buiten de lijnen.'
Vier vragen, vier positieve antwoor-
den. Gewooniijk ontkennen deze jon-
geren staalhard wat ze hebben uitge-
vreten, lopen ze ervan weg en doen ze
exàct hetzelfde wanneer zich een ge-
lijkaardige situatie voordoet.

MANAG ERSSEMINARIE

Na elk van dle korte gesprekjes geeft
de groep een koft applaus. ?,er'§ 0c-
kttouledge ài2', besluit Denise tel-
kens.'Laten we irem daarvoor erken-
nen.'Het tenpo werkt opzwepencl en
door het handengeklap wordt dc ses-
sie een kruising tussen een AA-mee-
ting en eeI nanagersseminarie.
'Het is inderdààcl geen toevàl dat I,e
voor deze locatie kiezenl zegt coördi-
nator Kris Claes op het terras van
leerceDtrum Heerlijckt, in het
\4aams-Brabantse Geetbels. Hier
volgen managers peperdure cursus-
sen om huD persoonlijkheid te veran-
deren. Onze jongeren probereD net
hetzelfde.'
Na deze week krijgt elke joDgere die
meestapt in het YAR-verhaal een
coach. Die moet hem gedurende ne-
gen maanden gidsetr naar zijn doelen:
opleiding ('ik wil een diploma haler,
om te kuunen gaarl werken'), politie
('ik wil geen feiten meer plegen'), fa-
milie ( ik wil rerug contact met miJrr
vader') en temperametrt ('ik wil niet

voor het minste beginnen slaan').
De resuitaten zijn er, redelt het jaar-
verslag van 2008. r\chttien van de
twintig jongeren die gemiddeld mee-
doen aan YAR, hadden in het jaar
voor de start van hun traject contact
met de politie. Na afloop zijn dat er
nog twee. De rneesten slagen edn de
instelling te veriaten en zelfstatrdig of
ihuis te gaan wonen. Ze vinden werk
of volgen een opleiding. Hun per-
soonlijkheid is veranderd.
Het hindernissenparcours dat de jon-

Iris wil opgeven bij
de volgende proef.
Tien coaches om-
ringen haar, scan-
cleren haar naam.
Ze wordt or.erladen
rnet aandacht

geren elke ochtend afleggen, is weinig
verrassend: twintig keer ponpen, on-
der laag gespannen touwen door
kruipen, met een betonblok eeD bank
op en af stappen...
Iris, een graatmager meisje met een
eeuwig vermoeide blik, legt deze och-
tend het parcours als laatste af. Het is
koud en het miezeri. Op haar gezicht
staat devervelingte lezen. Bij de etap-
pe met het betonblok wi1 ze opgeven.
Tien coaches omringen haar, lopen
achter haar aan en scanderen haar
naam, tot ze over de eindmeet rent. Ze
wordt overladen met aandacht. Het is
overdreven.
'Misschien wel', zegt Claes.'Maar als
ze erin slagen zichzelf fysiek te over-
winnen, kunnen ze dat ook op andere
manieren.'

ELKE DAG IETS íWAADS

Wat missen jullie?; vraagt de Ameri-
kaanse coach Mark aan het begin van
de namiddagsessie. Samuel mist zijn
biologische ouders. Amanda heeft het
over 'iets wat als een thuis aanvoelt'.
Liam oyer'ouders die me vertrouwen'.
Yoni mist'een fatsoenlijke familiel
De jongeren zijn allemaal fout, zegt
Mark. lpeet je reker dar je gelukkiger
zou ziin als ie dat allenaal had? Ër
zijn mensen die hu[ fami]le wel nog
hebben, en ongelukkiger zijn dan jul-
1ie. Er zijn massa's mensen die hun fa-
milie kwijt zijr en toch niet hetzelfde
als jullie hebben gedaan.'
Dejongeren zijn muisstil. Slechts een
paar jongens kijken Mark aan.
'Iilat ik wil weten, is hoe jullie leven
nu is, na het seksueel misbruik, na de
drugs...'
Plotseli[g veert Jonas op.'Maar rvaar-
om is mijn vader u,eggegààn?l vraagt
hij aàn Mark. lilaarom is mijr beste
vriend doodgeBaan? Anders was ik
nooit gaan experimeltteren met
drugs. Dan was ik niet van school ver-
anderd, dan hadden ze mij niet van
die nieu§,e school gegooid.'
In een gulp komt het eruit.
'Het ergste was toen mijn beste kame-
raad doodging. Hij was veertierl, Det
als ik. Ik kende hem van toen ik zes
jaar was. Op het voetbalveld viel hij
plots neer.'
'Elke dag ben ik kwaad, wil ik iets
kwaads doen. Toen onze vader weg-
ging, zat mijn moeder erdoor en
moest ik voor haar zorgen. Er is een
stuk van mijn ie[gd weggesneden.'
Jonas gaat weer zitten. Matk knikt
hem bernoedigend toe. Dejon8eD lijkt
opgelucht. 'Hoe meer je over iets
praat, hoe vrijer je wordt. en omge-
keerdl zegt Mark. Vrijheid is vertel-
len over iets.'
De sessie loopt op haar einde. Mark
graaft naar empathie.'Wanneer jullie
s'eer buiten zijn, haal dan eens geen
gelntjes uit. Begin elkaar niet te pla-
gen. Alles v'atje hier zegt, kan zonder
dat je het weet bij anderen eeu effect
hebben. Geef iedereen wat ruimte,
straks. En als je dan toch praàt, praat
over elkaal Over wie je bent.'

Het hindernissenparcours is weinig origineel. cr r,r,r r.,nu',,". ,


