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Berkelhoeve
wordt nog een
pak groener.
Begin januari werden
zo’n 1800 boompjes
aangeplant. Goed voor
een heel nieuw bos.

Herstelbemiddeling
maakt het verhaal compleet
Weer goed maken wat je
hebt mispeuterd. Dat is
herstelbemiddeling in een notendop.
Jongeren die beschadigingen
aan voertuigen of infrastructuur
van De Lijn aanrichten, kunnen
in herstelbemiddeling gaan. Dat
deden Jonas & Yannes. De broers
raakten tijdens het experimenteren
met een loodjesgeweer een bus
van De Lijn. Kattenkwaad, maar het
voorval bracht heel wat teweeg en
kreeg zelfs een juridisch staartje.
Om de schade weer goed te maken
gingen ze in gesprek met Walter
Ysenbaardt, de chauffeur van de bus.
En ze kwamen bussen poetsen op
stelplaats Vaartkaai.
Jonas & Yannes: ‘Niet onze
bedoeling’
Jonas: ‘Mijn oudste broer had twee
loodjesgeweren gekocht. Daarmee
waren we in de tuin aan het spelen.
We wilden eens testen of we er ook
mee aan de overkant van de straat
geraakten. Zo heeft Yannes per
ongeluk de bus geraakt.’
Yannes: ‘lk had echt niet gezien
dat er schade was. lk dacht dat ze
gewoon aan de halte stond. Even
later stond er keiveel politie: dan
wisten we wel dat er iets kapot was,
maar ik wist helemaal niet dat dat
Wat is herstelbemiddeling?
Begaat een jongere een
delict, dan kan hij in
herstelbemiddeling gaan met
het slachtoffer. Dat verloopt
voor beide partijen op vrijwillige
basis. Onder begeleiding van
een bemiddelaar kunnen ze al dan niet rechtstreeks met elkaar communiceren
over wat er gebeurd is en
wat de gevolgen zijn. Zo
krijgt de jongere een beter
zicht op de gevolgen van de
feiten voor het slachtoffer;
het slachtoffer kan aangeven
hoe de jongere de gevolgen
weer goed kan maken: door
excuses aan te bieden, iets
in de oorspronkelijke staat te
herstellen, door arbeid...
Heb je nog vragen over
herstelbemiddeling? Dan kun
je terecht bij je leidinggevende
of de deskundige Sociale
Veiligheid via
Sarah.eelen@delijn.be

zo ver kon gaan en dat het raam
kapot was. Het was totaal niet
onze bedoeling ... Opeens stond de
politie bij ons in de tuin en moesten
we mee naar het politiekantoor.
Daar hebben we dan verteld wat er
gebeurd was.’
Een beetje schrik
De zaak verscheen voor de
jeugdrechtbank. Die legde Yannes &
Jonas herstelbemiddeling op. Naast
een gesprek met Walter moesten
de jongens elk zes dagen lang de
koerdienst op drukke momenten
komen helpen: bussen poetsen op
de stelplaats.
Jonas: ‘lk had wel een beetje schrik
voor het gesprek met Walter ... ‘
Yannes: ‘ ... maar het is positief
verlopen. lk had verwacht dat hij
heel kwaad zou zijn, maar dat
viel mee. Het heeft me wel doen
beseffen dat het ook anders had
kunnen aflopen.’
Jonas: ‘Omdat we zelf regelmatig
de bus nemen, hebben we hem ook
gevraagd hoe hij zou reageren als
we hem opnieuw op de bus zouden
tegenkomen.’
Yannes: ‘Zijn antwoord heeft ons
gerustgesteld. Ondertussen zijn we
hem al opnieuw tegengekomen. Hij
vroeg gewoon hoe het met ons ging.’

het loodjesgeweer aan het spelen
waren en de bus per ongeluk hadden
geraakt... maar dat kon ik moeilijk
geloven. lk heb zelf een verleden als
militair en had het gevoel dat ze echt
hadden gemikt. Het kogeltje was op
mijn hoogte ingeslagen, een paar’
vensters verder. lk heb altijd het idee
gehad dat ze mij wilden raken.’

Twee keer nadenken
Jonas: ‘Op de stelplaats hebben
we de koerdienst geholpen. Het
werk viel mee, en de collega’s op
de stelplaats aren allemaal heel
vriendelijk.’
Yannes: ‘Er was niet alleen de
herstelbemiddeling. We moesten ook
een opstel schrijven over ongevallen
met wapens en we moesten op
gesprek bij Elegast
(Centra voor jeugd en gezin,
nvdr), dat de herstelbemiddeling
begeleidde. Ze vertelden ons over
thema’s als groepsdruk en wapens.
Daar hebben we veel uit geleerd.’
Jonas: ‘Het belangrijkste dat we er
voor onszelf hebben uitgehaald? Dat
we nu wel twee keer nadenken voor
we iets doen.’

Excuses aanvaard
Walter: ‘lk was redelijk zenuwachtig
voor de ontmoeting met Jonas &
Yannes. De deskundige Sociale
Veiligheid had me aangeraden om
vooraf na te denken over wat ik
hen wou vragen. Wel, dat waren
twee dingen: of ze hun excuses
wilden aanbieden en of ze wel stil
hadden gestaan bij de gevolgen
van hun daad. Stel dat ze iemand
hadden geraakt! Dan had hun leven
op dat moment een heel andere
wending genomen. De jongens
hebben onmiddellijk hun excuses
aangeboden. Ze hebben verteld
hoe het gebeurd was. Dat klonk zo
oprecht dat ik hun excuses direct
heb aanvaard. Er viel een blok van
mijn schouders. lk ben zo met het
incident bezig geweest, had me op
voorhand een beeld van de jongens
gevormd ... maar achteraf bleken het
twee toffe gasten.’

Walter: ‘Moeilijk te geloven’
Walter: ‘Op aanraden van de
Maatschappelijke Dienst heb ik me
burgerlijke partij gesteld. Toen ik de
vraag van herstelbemiddeling kreeg,
heb ik niet getwijfeld. lk zat met
heel veel vragen rond het voorval.
De dag zelf had ik van de politie
opgevangen dat de jongens met

Een ander mens
Walter: ‘lk kan herstelbemiddeling
alleen maar aanraden. Het heeft me
echt geholpen. Een verhaal is pas
compleet als je het van alle partijen
kunt horen. lk heb hun emoties
gezien en die waren oprecht. Na
de ontmoeting ben ik als een heel
ander mens naar huis gegaan.’

Den Dam stapt mee in
Noorderlichtparade
De Noorderlichtparade trok op 22 december
door de straten van Antwerpen Noord. Enkele
honderden mensen sloten zich aan bij de optocht,
die begon op het Sint-Jansplein en eindigde in
Park Spoor Noord. Voor het eerst kwam de stoet
ook langs in wijk Den Dam. Een 6-tal bewoners
lieten hun creativiteit erop los en gaven een stukje
van de parade mee vorm. Heel wat anderen liepen
mee, in de gekste outfits.

Toast op de winter
Sfeer boven op het jaarlijkse winterfeestje op Den
Dam. Muziek, hapjes, drankjes en fijn volk waren
de belangrijkste ingrediënten voor een gezellige
winterbabbel.

Thuisbegeleiding laat jongeren klimmen
De thuisbegeleidingsdienst testte de veerkracht en souplesse van de jongeren tijdens een intensieve
muurklimsessie. Wie eerst boven was, deed er niet toe. De namiddag draaide rond teamwerk en
doorzettingsvermogen. Twee vaardigheden die we onze jongeren elke dag opnieuw proberen bijbrengen.
Ook de jaarwisseling verliep in de beste stemming. Tijdens een nieuwjaarslunch konden de kinderen en jongeren
vooruitblikken op een vers jaar vol nieuwe uitdagingen.

Meer capaciteit voor noodsituaties
Diagnostisch centrum Elegast Potgieter kreeg er begin dit jaar 4 crisisbedden bij. Die bedden worden ingezet voor
minderjarigen die zich in een acute crisissituatie bevinden. In totaal hebben de drie OOOC’s nu 5 noodbedden. In
nauw overleg met het crisisteam -18 stellen we alles in het werk om elke crisissituatie zo snel mogelijk te ontmijnen
en het juiste hulpverleningsparcours op te zetten. Zo helpt Elegast elk jaar een 250-tal jongeren.
Ook de thuisbegeleidingsdienst krijgt er 3 plaatsen bij om gezinnen intensief aan huis te begeleiden. Dit brengt de
thuisbegeleidingsdienst op een totale capaciteit van 79 gezinnen.

Activiteitenkalender
19/4
6/5
13/5

Buitenspeeldag op het Damplein
Lentepoets
buurtfeest met trottinettenkoers – Den Dam steekt van wal

Advocatenkantoor Chantal Van Den Bosch, Deurne Aernouts-Lebbe, Schoten - Akkermans, Pulderbos Akkermans - De Lens, Essen - Algemeen Beheer
Onroerende Goederen bvba, Antwerpen - Baete,
,
Leuven - Bal, Aartselaar - Beckers, Antwerpen Berten, De Panne - Beyers, Veerle - Blommaert,
Berchem - Bloquaux, Antwerpen - Boeckx, Brasschaat
- Boel, Deurne - Bomberen-Geerts, Merksem Boonen-Dierckx, Antwerpen - Borghmans, Antwerpen - Boterman, Sint-Amandsberg (Gent) - Breës-Brocatus,
Merksem - Brems, Berchem - Brenninkmeijer I.M. Faure, Brasschaat - Brusseleers, Brasschaat Brys-Toussaert, Dworp - Caers, Bonheiden - Calders, Mechelen - Cannaerts-Lambrechts, Heist-op-den Berg Carpentier, Zwijndrecht - Cassier-Ryssaert, Merksem - Ceuninck, Deurne - Cloostermans, Zwijndrecht - Coates,
Brasschaat - Cornelissens-Vanhees, Kapellen - Costermans, Essen - Coussement, Zwevegem - DaelemanBoogers, Turnhout - Daems, Kalmthout - De Beuckeleer-Vochten, Malle - De Bie-Janssens, Malle - De Breuker,
Wilrijk - De Greef, Ekeren - De Grijse, Dworp - De Groote, Nieuwerkerken (Aalst) - De Krock, Lummen - de LintSpineux, Merksem - De Loght, Brasschaat - De Maeyer, Kontich - De Pauw-Schoenmaekers, Antwerpen - De
Ridder, Schilde - De Roey, Brasschaat - De Sadeleer-Coene, Brecht - De Smedt, Meise - De Smedt - Boeykens,
Sint-Amands - De Swaef-Van Elsacker, Schoten - De Swaef-Verbuyst, Schoten - De Vleeschouwer, Kapellen De Vocht, Antwerpen - De Vriendt-Fabre, Mortsel - De Wael, Sint-Katelijne-Waver - De Wit, Lint - De WolfMorren, Borchtlombeek - Deblaere, Antwerpen - Decleer, Brasschaat - Deferm, Merksem - Dekelver, Schoten Dhooghe - Van Geetsom, Melsele - Du Bois, Merksem - Fiduciaire P. De Wachter, Berchem - FRB - Koning
Boudewijnstichting, Brussel - Gaens-Folens, Brasschaat - Gasthuiszusters van Antwerpen vzw, Antwerpen Geerden, Westmalle - Giebens-Van Den Berghe, Brasschaat - Goris, Brasschaat - Goris, Wechelderzande Gorsen-De Ridder, Merksem - Habex, Diepenbeek - Hendrickx, Antwerpen - Herasan Comm. VA, Zwijndrecht Ickroth, Essen - Imopan NV, Wommelgem - interieur - decoratie Lauriks, Boom - Jacobs, Ekeren - JacobsHendrix, Mortsel - Keirsebelik-Devaere, Mortsel - Kerremans, Rumst - Koninklijke Maatschappij Sint-Jan,
Antwerpen - Koyen, Antwerpen - Lambert, Hove - Lanckmans-Van Nieuwenhove, Affligem - Lannoy, Aalst Lanssens, Antwerpen - Larik, Wilrijk - Laureysens, Burcht - Lauwers, Boechout - Leemans-Vanhellemont,
Berchem - Lefever-Desmet, Kessel-Lo (Leuven) - Leysen, Merksem - Lissens-Michiels, Wilrijk - Loos-Van
Eekelen, Essen - Loyens-Vogels, Ekeren - Luyten-De Ranter, Pulderbos - Magnus, Antwerpen - Malomgre,
Antwerpen - Marchau, Assebroek - Masure, Brasschaat - Matthysen-Van Giel, Kapellen - Medisame bvba,
Ekeren - Meulemeester, Schoten - Moereels, Ekeren - Mondelaers, Antwerpen - Neels, Berchem - Niemans,
Merksem - Nietvelt, Oud-Heverlee - Nuyts, Schilde - Oosterlynck, Roeselare - Ooms, Borgerhout - Otte,
Tessenderlo - Ottschytsch, Wilrijk - Overlaet, Borgerhout - Pardoen - Defoort, Antwerpen - Peeters, Borgerhout Peeters, Essen - Peeters, Ekeren - Peeters Landbouwmachines, Etten-Leur NL - Peirsman-Dens, Antwerpen Penders, Brasschaat - Philippo-Schittecat, Kalmthout - Plaetinck-Bonnaerens, Sint-Gillis-Waas - Pontzen,
Borgerhout - Renquin, Antwerpen - Reyniers, Edegem - Rijsheuvels, Wilrijk - Roularta Media Group nv, Beveren
(Roeselare) - Ryckebosch, Deurne - Schmidt, Deurne - Schramme, Borgerhout - Smet-Hermans, Brasschaat Snyers, Brecht - Spanoghe, Merksem - Springael-Van Riet, Deurne - Standaert-De Smet, Gent - Steenackers,
Antwerpen - Struelens, Sint-Lenaarts - Studiebureau B.T.C. NV, Antwerpen - Suykens, Vorselaar - Suykerbuyk,
Essen - Swaenen, Schilde - Thieleman, Brasschaat - Tijsmans-Wellens, Merksem - Truyens, Berchem - Van
Apers, Schoten - Van Assche, Wilrijk - Van Bouwel-Van Buyten, Brasschaat - Van Boxel, Berchem - Van Camp,
Wilrijk - Van Cassel, Kieldrecht (Beveren) - Van Damme, Antwerpen - Van Damme, Edegem - Van De Wygaart,
Essen - Van De Wyngaert, Deurne - Van Den Berg-Van Den Bergh, Knokke-Heist - Van Den Borre, Berchem Van Den Heuvel, Mortsel - Van Den Nieuwenhuijzen, Wijnegem - Van der Aa - Schenkenberg, Kalmthout Van Deun-Dewitte, Antwerpen - Van Eetvelt-Broodcorens, Bornem - Van Hecke, Schoten - Van Hove, Halle
(Kempen) - Van Hove, Berchem - Van Kerrebroeck, Gent - Van Loy, Mechelen - Van Miert-Hermans, OudTurnhout - Van Osselaer, Brasschaat - Van Overloop-Struyven, Ekeren - Van Putten, Stabroek - Van Rethy - De
Deken, Merksem - Van Roy - Hogere Zeevaartschool, Antwerpen - Van Santvoort, Antwerpen - Van Staeyen,
Zoersel - Van Thillo, Brasschaat - Van Valckenborgh, Antwerpen - Van Vre, Berchem - Vandael, Brasschaat Vangermeersch, Schelle - Vanmechelen, Kontich - Vercammen, Kapellen - Vekemans, Antwerpen - Verbeke,
Stabroek - Verbruggen, Stabroek - Verhaegen, Kapellen - Verhelst, Beveren-Waas - Vermeulen, Brasschaat Verschave, Brasschaat - Verschueren, Deurne - Verster-Rotthier, Brasschaat - Vilain, Deurne - Vita et Pax vzw,
Antwerpen - Vrebos, Antwerpen - Walpot - Van Doninck, Brasschaat - Witters, Diepenbeek

Met onze hartelijke dank aan alle

SPONSORS
SCHENKERS

U kan vzw Elegast steeds steunen met een
gift, zonder specifieke bestemming of voor een
bepaalde dienst of project. Elke gift is welkom.
Storten kan op IBAN BE37 7331 0226 6928
BIC KREDBEBB, met vermelding van uw
naam en voornaam. Alle voorstellen tot
steun of samenwerking kan u richten tot
Marc Parmentier, afgevaardigd bestuurder.

Het adressenbestand van deze nieuwsbrief wordt gebruikt
binnen de Elegastorganisatie. De wet van 8 december 1992
geeft u inzage- en verbeteringsrecht ervan. Wenst u niet langer
in het bestand opgenomen te blijven, neem dan contact op
met het secretariaat. N.B.: overeenkomstig artikel 104 van het
Wetboek op de Inkomstenbelastingen mag vzw Elegast een
fiscaal attest uitschrijven voor giften, gestort op de daartoe
voorziene rekeningen, waarvan het totaalbedrag over de loop van
een aanslagjaar 40 euro of meer bedraagt. De exemplaren der
attesten bestemd voor de schenkers, verstuurt zij indien mogelijk
voor het einde van februari van het daaropvolgende jaar.

