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Vrirwilligers helpen probleemiongeren met nieuw leven

Zeventien probleemjongeren uit Antwerpen en Hassett stuiten dit weekend een begeleidingstraject

uàn vortf', àt nit[ (YÀR) ai. Nàgàn maandàn tang hietpen vrijwiitigers h.191ll-1n-lt-uï weer op te

pàf t"n. Vorig jaai nog crimineet, nu ktaar vooreen nieuwe start. Door Maaike Floor.
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i:iï,,i' L fll\::l:i3'fjiii; v"'t'ou*"n
nogaleens berokkenbjJvecht-
paitiien. Dankzij Youth attusk

nu een ander leven heb. Vroeger vond ik
dar lastis, nu njer meer. Ik zeg tegen die
jongens:;lsie niels wilbere i,ke n in het Ieven.

moel levooral za doorSaqn.

Agressie

Oscar: "lk was nogal agressief. Als
iemand m ii via bekeek dan woeg ik wat er
was. En dàt draaide \aak uit op \echten
uoK op scnooi.

Kaatie: 'Hii is drie keer geschorst van
school.iii die'meede en derde keer dacht
ik: oei, heí gaat niet goed In onze gesprek-
ken gingen we daa rdan op in. Door vragen
re sË[ó en alternatieven voor te steJlen,

zaghij in dat er ookandere manierenzijn
om le reaqeren.

Oscar:-'lk hield rekening met Kaatjes
advies endat hielpraak. lkweldookaBres-
sief omdatikwietènhasj gebruikte. Nurook
ikalleensomseenjointopeenfeestje "

Kaatjei -lk heb gemerkt dat jongeren
met oroblemen raak geen n:eLlwe kan5

meeik'iigen. De schoo gelooft nietmeer
dar ze nog kunnen verandet en ontdat het aJ

zo r aa-k lóur is gegaan. Dai is prjnlrjk'
oscar: "Nu ritlk op een speciale school

voor ionseren die het moeililk hebben in
her s.ewóon ondernijs, maar na de kro-
ku";rkantie kil ik teruS naar m-jn oude
school. Over twee jaar wi1 ik daar mijn
diploma halen.'

Ang5t

Oscar: lk wa5 vroeBer vaak bdng oP

srraat. Als er een poliriepat -ouille pas
seerde,was ik bang dat ze me zoudenller-
kennenof me iets zoudenvragen.Als debel
gjng. h a' ik ook bdg. De politie riel gere-
geJd bi, ons rhui,birner om te conlroleren
ofer gepikre spr.l1en *a en. of er ineen:
een durè n in hu.::tond Ik rra< ook bang
omdat ik niet u,sr nrr tk de rest ro mijn
leven moesr doen."

Ontroering
Kaatje:'Zaterdag presenteren de jonSe-

ren op ien slotbijee-nkomst wat ze ditjaar
bereiirr hebben. Behalve de coaches, is ook
hun familie uitsenodigd, net als hulpverle-
ners enjeugdreichters. Ik weet nu al dat het
voor mii een emotioneel moment zal zUn

als Oscarop het podium slaat."
'zelÍ seèf ik les als pedagoge aan de

lerarenoïleidjns van deKath;lËke Hoge-
school KLmpeniDit project ligt dus iri het

rerlenede vàn miin íerk, Inaàr tegelijker-
tiid zet-her mii ool aan het denken Ats ik
oscarvenei dàt bii alt iid de keuze heeft hoe

oo een vervelende blikoIopmerking te rea

si,ren. da n den k ik nog eeirs na hoe ik zelf
óo zoiets reaseer. Ik kom zelf uit een warm
ntst. Oscar hie[t in ziin ionge leven al veel
meegemaakt. En toch spreèk hij met veel

respóct over zijn ouders. Datontroert me."

TÍots

Kaatie: Oscar hield zich allijd aan
afmrakin en wilde enoor gaan lk ben heel

rrois op wat hii berejkr heefr. En ik weet
zekerdat ziin moederook IÍots op hem is.'

Oscar: 'ik denk niet dat mijn moeder
er echt in geloofde dat ik zou veranderen,
lk heb nu een vril g,oed contact met haar.
Her verleden is voorbij. Ík ben ook trots op
mezelf. Zelis dejeugdiechter zej de laatste
keer dat ik goed bezig was. lk woon nu bij
miin oom en rante en die zorgen heel goed

voór mii. Ik heb een goede vriend' Daniël
die me ookenormsteunt. EnKaatje natuur-
liik- AlleeB lukt zoiets niet. Ik droom van
een iob, een eigen huis en r an een va kanL ie

naai Hawai. En later wil ik missch ien ool
eert Rezin en kinderen. Vroeger drcht ik zo

min-mogelijk overde toekomst na.lk leeÍde
perdag. Hètwas vooralovedeven, Nu kan
ik weer d romen. '

-* Oscarisnietzijn echte naam, hijwilde
cnonienr blijven.

Wat is Youth at RiskT
.. Youth at Risk is in 2oo5 opgezet
in opdECht van deVlaamse over'
heid, met een pÍoeÍperiode van drie
jaar. Doelgroep zijn jongeren tussen
de 16 en 18jaar die alin aanraking
ziin gekomen met dejeugdrechier.
"Dat kan zijn door een moeitijke si-
tuatíethuis, omdat ze cÍiminele fei-
ten hebben gepteegd, ofeen com-
binatie daarvan", zegt projectleider
Kris Claes.
.. Het programma startte in Ha5-
sètt, Antwerpen en Genk- ln 2o1o
wordt het uitgebreid naarde hele
provincie Antwerpen. Ook jongeren
uit Mecheten enTurnhout komen nu
in aanmeÍking.
.. Youth at Risk is gebaseerd op
projecten diein de VS en Groot-Brit-
tannië werden ontwikkeld.
.o De coaches zijn atlèmaatvÍiiwit-
ligers. YARis attijd op zoek naarvrii
witligers. Coaches en deelnemers
kriigen eerst informatie over het
programma, gevotgd door een in-
lensieve trainingsweek. Daarna be-
gint het natraiect met de lndividuele
begeleiding van negen maanden.

f) ww.yarvlaanderen.be
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V ènrln.oochKaàtjeNevelsteen
(35) heeft hij zijn leven een andere wending
kunnen ger en.

TwijÍet
Daar srold oscat dan, op een inÍorma-

tieavond over het programma van Youth
ar R isk in Het OuoeBad'ruis in ArLwerpen
oscaÍ: "De jeusdrechterhad gezegd dat dit
programmà mi"schien ier" voor mii was lk
iwiiÍerde. Il vond negen maanden veelte
lang. lk u;lce mijn vrije tijd nier kwijt."

Kaatiei Vriiwilligers van hel \oorlra
jecr. zoà ls ik. waren ook op die inÍormarie
àvond. Er waren een stuk ofvijfjongeren.
Aan ner eind van de avond r roegen we wie
her zaq zimen om aan het programma deel

re nemien. Oscar stak voozichrig zijn hand
op, maar Iiet die weer zakken toeu hij zag
dii de and.re iongens hun hand ook niet
op\t aker. '

Oscu: lkur <ÈEn meeloPer.
Kaarie \laa, a hrerafbeldehijzelfnaar

Yl-R om r, . r.gen olh j nogmeckondoen
De tweede lase van net programma, een
trainingsreekop locatiemet de hele groep
r an zevprl,en ior8er en en een 8role groep
coochc., na. heel intensicf. ' Morgens
cen hinderrIsserpar cours voor de jonge-
ren, en de hele clag doorwaen etiessenen
qgrpr, kken. 

'
- fiscar: Íkdarht.om): /u'op. rl l1 rlnoor
hris. Maarikben gebleren. Ikrvasblij datze
Kaatjehadden aahgervezen als mijn coach.
Ikvond haar oké."

Kaatje: \ oor mij begon de rwilíel pas

daarna. lk roelde me heel verantwool-
deliik. Door ge'prckken nret mijn coach
be.éfie it car o'i ar zel[ r erantwoordelijk
j( \no 'j;n IC!- ,. cn ddl ik hem alleen zo
goe" nropelij < konbegelciden.'

Oscar met zijn .oach
Kààtie
N€vèlsieen. foro
WIM HENDRIX

.Oscar: "lkvindhetmoeiliikommensente
!emouwen. l\4iinmoederheett mij gemaalt.
maar ze heeft nooil voor nle gezor3d. Mijn
br oer en ik zaten hele dagen alleen rhuis
Miin broer maakte hel eten klaar. ik 8in8
seid piklen ometen te kunnen kopen. EeRl
àoor'wat auto-inbraken. al snel pil're .k ook
handtassen. Ikwas toenveertien, Eenwiend
van achttienleerde me al1es. Sanenbraken
we in invilla's in Schoten en in Nederlmd
ToL hil mij verkJikre. Toen had ik heiemaal
heL eevoeldat i-k niemmd meerkon verrou-
weni lk belandde in de geslotenleugdinsrel-
lins De Hurten in Mol. '

Èaatje: -lk voelde dai hij rijd nodig had
ommii ie vertrouwen. De ee$te gesprekken

waren een soort kennismaking. ledere keer
dat ikhem zag, vertelde hij iets meer"'

Oscil:'lkmerkte dat Kaatjedingen voor
mii wilde doen die nog nooit iemand roor
mii had gedaan. Ze gi n-g mee naar dejeugd'
reihrer of naar school. Dar hadden miln
ouders nooit gedaan."

Verleiding
osca: Tocn ^kveerden wasbePon il re

srelen om te oietiereit. Maar somslladden
we een buit van 7000 euro, al: ue ergens
gouden sieradeq hadden gevonden bij-
roorbeeld. Die konje goedverkopen. Dal
selqsaf iksncl uit,want ikmochthereigen
]iil nierheDben. Nu heb ik veel mindergeld.
envoel ik neveelbeter Als ik iets koop, is

hetechtvanmij."
Kaatie: ir lret beqin kreeg O'car nog

releloon ran wienden diewoegen oihij niet
m"e gi rg om te stelen. Dar is besr moei[jl-.
mda:hiiweiEerde. Eën vah OsLars doelen
roor d jr progiamma wmom geen criminele
feiten mierle plegen. Dar is hem gelul'r 

"'Oscar: Als ik nu rrienden van toen
tegenkom, dan wagen zesoms nog steeds
oflk geen zin heb om mee te gaan. Ze vin"
den dat ikraar doe. Maar dan zeg ik dat ik
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"Ml kanikweer dromen"


