
HULP- EN

DIENSTVERLENING

AAN GEDETINEERDEN

Hulp- en dienstverlening
aan gedetineerden in de 
gevangenis van Dendermonde
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De Vlaamse Gemeenschap organiseert een hulp- en 
dienstverleningsaanbod in de gevangenis van 
Dendermonde. Ook binnen de gevangenismuren 
heb je immers recht op beweging, ontspanning, 
een goed gesprek, ondersteuning en leerkansen. Of 
het nu gaat om je tijd zinvol te spenderen of om je 
reclassering of vrijlating voor te bereiden.
Verschillende mensen en diensten kunnen je hier bij 
helpen. Het kan gaan om individuele gesprekken of 
om groepsactiviteiten en dit op verschillende 
terreinen. Een greep uit ons aanbod:

Welzijn:  trajectbegeleiding, kinderbezoek, 
  slachtoffer-dader bemiddeling, ...

Gezondheid:  gesprek met een therapeut, AA,  
  stoppen met roken, ...

Werk:   VDAB consulent, begeleiding naar  
  werk, ...

Onderwijs:  talen leren, met de computer leren  
  werken, hulp met wiskunde,   
  begeleiding naar een opleiding, ...

Cultuur:  bibliotheek, creatief atelier,  
  vormingen, ... 

Sport:	 	 fitness,	spinning,	multisport,	...	
  

Wat kan je hier allemaal doen ? 

Bij wie kan je terecht?
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Welke diensten zijn er voor je? 
Als je in de gevangenis terecht komt, kan je verschil-
lende vragen hebben: 

- Heb ik nog een inkomen?
- Wie helpt mijn familie?
- Ik krijg geen bezoek. Hoe kan ik het contact met     
  mijn familie herstellen? 
- Ik heb problemen en ik wil daar graag over praten? 
- Ik heb veel schulden. Wat kan ik doen? 
- Ik wil me graag voorbereiden op wat ik na mijn  
  straf ga doen.
- Ik ben vreemdeling en ik heb vragen over mijn  
  papieren. 

Met al deze vragen kan je terecht bij de trajectbege-
leiders (TB) van Justitieel Welzijnswerk Dendermonde 
(JWD). De TB luistert naar jouw verhaal en zoekt mee 
naar een oplossing. JWD is een dienst van CAW Oost-
Vlaanderen, regio Waas en Dender. 

Wens je een gesprek? 
Schrijf een rapportbriefje aan JWD. Je wordt zo snel als 
mogelijk opgeroepen. Elk gesprek is vertrouwelijk. 

Waar kunnen jouw familieleden terecht voor 
informatie en ondersteuning?  
De TB’s zijn er ook voor ondersteuning van je directe 
sociale omgeving. Zij kunnen informatie geven 
(bijvoorbeeld over gerechtelijke procedures) of emotio-
nele ondersteuning bieden. 
Daarnaast kunnen ze ook helpen bij praktische en admi-
nistratieve zaken, bijvoorbeeld bij het opmaken van een 
brief. Deze gesprekken zijn ook vertrouwelijk en gratis. 

Tine De Batselier 

Wendy Aendenhof

Maria Teresa De Rijck

Mirte Van Haver

Robrecht De Koninck en Lisbeth Torfs zijn organisatie-
ondersteuners (OO) en zorgen voor activiteiten op het 
vlak van welzijn, herstel, diversiteit, … 
Daarnaast ondersteunt OO mee het bredere aanbod op 
het vlak van onderwijs, cultuur, sport, gezondheid en 
tewerkstelling in de gevangenis. 
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Een leuk bezoek met je kinderen
JWD organiseert twee keer per maand een kinderbezoek. 
De laatste woensdag van de maand (15.20u– 16.50u) 
komen je kind of kinderen alleen (zonder begeleiding 
van je partner, voogd, …) een bezoek brengen. 

Elke tweede zaterdag van de maand (15.30 u– 17u) is het 
een familiebezoek, waarbij je partner of de begeleider 
samen met je kind of kinderen jou bezoekt. Als er nog 
plaats is mogen kleinkinderen ook komen. Er is steeds 
in een knutselactiviteit voor jou samen met de kinderen 
voorzien en er wordt een hapje en drankje aangeboden.
De laatste woensdag van de maand (15.20u – 16.50u) 
komen je kind of kinderen alleen (zonder begeleiding 
van je partner, voogd, …) op bezoek.

Belangrijk: inschrijven doe je via de flyer die je op cel 
krijgt!

VDAB detentieconsulent  
Heidi Cools 

Vanuit VDAB is er dagelijks een de-
tentieconsulente aanwezig. 
Zij kan je helpen bij het zoeken van 
een geschikte job, opleiding of
dagbesteding buiten de gevangenis.
VDAB biedt ook hulp bij: 

- Inschrijven als werkzoekende
- RVA, vakbond, partners,… contacteren
- Oriëntatie naar de arbeidsmarkt
- Intensief begeleiden naar werk/opleiding
- Jobcoaching

Om deze begeleiding of een individueel gesprek aan te 
vragen, schrijf je een geel rapportbriefje aan VDAB.

Onderwijscoördinator (OC)  
Sara De Hantsetters 

De onderwijscoördinator is werk-
zaam voor het Vocvo (Vlaams 
Ondersteuningscentrum voor het 
Volwassenenonderwijs) en staat in 
voor het volledige onderwijsaanbod 
in de gevangenis. Zij zorgt voor 
het plannen en organiseren van de 

cursussen en opleidingen en voor de inschrijvingen en 
opvolging ervan. Ook voor individuele vragen, 
bv. Examencommissie, Open Universiteit, verder 
studeren, … kan je bij de onderwijscoördinator terecht.

Heb je een vraag omtrent onderwijs? 
Schrijf een rapportbriefje en stel gerust je vragen! Ook 
je trajectbegeleider kan je doorverwijzen.
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Sportfunctionaris  (SF)  
Jelle Miechielsen

De sportfunctionaris, werkzaam 
voor De Rode Antraciet vzw, 
zorgt dat er sport en beweging 
georganiseerd wordt in de gevan-
genis. Hij zoekt sportmonitoren 
die fitness, spinning, multisport,… 
kunnen geven. Daarnaast worden 
regelmatig extra’s georganiseerd, 
zoals bijvoorbeeld zomerspelen, 

buitenploegen, een initiatie. 
Om dit alles te kunnen organiseren wordt samengewerkt 
met verschillende organisaties zoals Bloso, de  
sportdienst van de stad Dendermonde en Vlabus.
Wil je deelnemen aan de sport of heb je een vraag voor 
de sportfunctionaris, schrijf een geel rapportbriefje!

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 
Eclips vzw

 

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) 
Eclips vzw is er voor je indien je in de gevangenis ge-
confronteerd wordt met psychische en psychiatrische 
klachten. Op doorverwijzing van PSD, JWD of medische 
dienst kan je bij ons terecht onder meer bij angstklach-
ten, depressieve klachten, stress, je niet goed in je vel 
voelen, trauma, verwerking, …
De hulpverlening is:
 - Gratis
 - Volledig vrijwillig
 - Gebonden aan het beroepsgeheim 
   (geen rapportage aan justitie)

Cultuurfunctionaris (CF)  
Frederik Janssens 

De cultuurfunctionaris is 
eveneens werkzaam bij 
De Rode Antraciet vzw, 
en helpt mee vormings-
cursussen en culturele 
activiteiten organiseren. 
Hij legt contacten met 

verschillende organisaties, in Dendermonde maar ook 
ruimer, bijvoorbeeld: schrijvers die een lezing komen 
geven, stand-up comedians, muzikanten, boeiende spre-
kers, toneelgroepen, bandjes, enz. 
De Rode Antraciet gaat ervan uit dat een goede wissel-
werking tussen binnen en buiten belangrijk is: kunste-
naars brengen zuurstof naar binnen en realisaties en 
verhalen van mensen in de gevangenis kunnen naar 
buiten komen.
Je kan je vragen of voorstellen laten weten via een geel 
rapportbriefje t.a.v. de cultuurfunctionaris. 

Bibliotheekmedewerker
Vanuit de Openbare Bibliotheek van Dendermonde is 
een medewerker deeltijds tewerkgesteld in onze gevan-
genisbibliotheek. Deze medewerker zorgt er voor dat 
de bib materialen en diensten aanbiedt vergelijkbaar 
met die van een openbare bibliotheek buiten de muren. 
Daarbij worden jullie specifieke noden niet uit het oog 
verloren.

Spreek de bibliotheekmedewerker gerust aan over alles 
wat met de bib te maken heeft, van een moeilijk te vin-
den boek tot een cd- of dvd-suggestie. Schrijf een geel 
rapportbriefje telkens je naar de bib wil komen.
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Slachtoffer-dader bemiddeling 
Je bent betrokken bij strafbare 
feiten. Misschien vraag je je af hoe 
dit alles is kunnen gebeuren? Hoe 
kan je nu omgaan met de 
feiten? Naar jezelf toe? En naar 

het slachtoffer? Kan je nog iets goedmaken voor het 
slachtoffer? Misschien wil je excuses aanbieden, praten 
over de feiten en de gevolgen ervan? Of wil je je burger-
lijke partij betalen?
Worstel je met dergelijke vragen? Dan kan je terecht bij 
de dienst slachtoffer-dader bemiddeling.

Bemiddeling?

- Een gesprek over de feiten, de achtergronden, de  
  betekenis en de gevolgen ervan
- Communiceren met het slachtoffer van de feiten
- Rechtstreeks (een ontmoeting) of onrechtstreeks (de    
  bemiddelaar brengt boodschappen over tussen jullie)
- Vrijwillig, je bent niet verplicht om te bemiddelen
- Vertrouwelijk, de bemiddelaar heeft beroepsgeheim
- Neutraal, de bemiddelaar kiest geen partij
- Zowel voor als na vonnis

Heb je vragen? Contacteer ons via het gele rapportbrief-
je, je TB of iemand van PSD.
Je kan ook een brief schrijven naar:
Slachtoffer – dader bemiddeling
Van Langenhovestraat 20
9200 Dendermonde

Anonieme Alcoholisten 
Indien je na drie glazen de smaak te pak-
ken hebt en doorgaat...
Indien je daardoor in de problemen 
komt...
Dan kan je mensen ontmoeten die 

hetzelfde ervaren hebben en daarvoor een oplossing 
vonden.
De eerste en derde maandag van elke maand kan je 
leden van de AA ontmoeten om hierover te praten. Ze 
vertellen hoe zij het gedaan hebben en je haalt er de 
informatie uit die je denkt nodig te hebben.
Je kan je inschrijven via JWD, PSD, ...

Gratis Juridisch Advies (GJA)
Iedereen heeft recht op gratis juridisch advies. Je mag 
een antwoord verwachten op eenvoudige juridische 
vragen in verband met huur, echtscheiding, erfenissen, 
contracten, beslag,… 
Persoonlijke vragen met betrekking tot jouw eigen 
strafdossier komen niet in aanmerking. Vul de flyer in 
en bezorg deze aan een trajectbegeleider van JWD. Zij 
zullen jou daarna op de lijst zetten. 

LUS vzw 
Heb je (bijna) niemand meer rond je, 
weet je niet op wie je na je detentie kan 
terugvallen, ben je veel vrienden kwijt 
geraakt, om welke reden dan ook? Mede-
werkers en vrijwilligers van Lus vzw zijn 

er om samen met je te bekijken hoe je je netwerk stap 
voor stap terug kan opbouwen. Dit kan reeds vanuit de 
gevangenis opgestart worden. 
Wil je contact met een medewerker van Lus vzw? 
Schrijf dan een rapportbriefje aan JWD.



Wil je dringend met iemand spreken 
over een probleem? 
Je kan gratis bellen naar :  

Tele-Onthaal  – tel. 106 
Hier kan je terecht om te praten over je 
problemen, je gevoelens, … Hiervoor is 
er een apart telefoontoestel dat je kan 
vragen aan de beambte op de sectie. 

Zelfmoordlijn – tel 1813
Het nummer 1813 kan je bellen 
als je denkt aan zelfdoding, 
maar ook als je iemand kent 
die zelfmoord wil plegen en je 
maakt je hier zorgen over. 

1712, hulplijn geweld, misbruik en kindermishandeling
Bel 1712 als je vragen hebt over 
geweld, misbruik of kinder-
mishandeling. Je kan dit doen 
als slachtoffer of als pleger. 
Een hulpverlener zal je steeds 

te woord staan. Enkel bereikbaar tussen 9u en 17u en 
op weekdagen.

DrugLijn – tel. 078/15 10 20

Hier kan je terecht met al je vragen over drank, drugs, 
pillen en gokken. Ze luisteren naar je verhaal, geven 
advies of kunnen informatie bezorgen. Telefonisch 
bereikbaar van maandag tot vrijdag van 10 tot 20u.

Heb je vragen of opmerkingen over de opmaak van deze 
brochure: rapportbriefje t.a.v. Annelies Jans, 
Beleidscoördinator gevangenis Dendermonde

Gele rapportbriefjes
Als je met iemand een gesprek 
wenst, of je wil je 
inschrijven voor een activiteit, dan 
kan je dit met het gele rapport-
briefje doen. 
Je vult je vraag in en duidt aan 
voor welke dienst je vraag is. Dan 
geef je dit af aan de beambte op 
sectie en deze zal dit in onze bus 
stoppen (de blauwe brievenbussen 

op 1e sectie). Je zal een briefje terugkrijgen of opgeroe-
pen worden voor een gesprek. 

Antwoord van inschrijven
Je kan een goedkeuring – antwoord krijgen op een 
inschrijving van een activiteit via een klever.
Heb je de kleur groen: Je kan deelnemen
Heb je de kleur oranje: Je staat op de wachtlijst
Heb je de kleur rood: Je kan niet deelnemen aan de 
activiteit

Infokanaal
Op je televisie heb je ook een infokanaal, daar krijg je 
een overzicht van de geplande activiteiten. 
Hou deze mee in het oog!
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