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De Bezoekgroep: waar staan we voor?
Waar doen we het voor?
Onze missie:
De bezoekgroep wil door aanwezig te zijn en door betrokkenheid te tonen met de levens van
mensen in detentie, een verschil maken voor deze mensen. Wij willen dat zij zich in hun
situatie gezien en gehoord voelen en daardoor gesterkt worden in hun zoektocht naar een
beter leven.
Onze kernwaarden:
Waardigheid: Iedereen heeft een verhaal te vertellen dat ertoe doet en dat verdiend wordt
om gehoord te worden.
Betrokkenheid: Wij geloven in de kracht van oprechte betrokkenheid bij elkaar.
Recht op geluk: Wij vinden dat iedereen recht heeft op (een zoektocht naar) een beter leven
en geluk en dat een ieder daarin gesteund en bemoedigd mag worden.
Respect: Iedereen verdient het met respect en waardigheid behandeld te worden.
Vrijheid: Iedereen heeft recht op vrijheid. Wij vinden dat vrijheidsbeperking alleen als
uiterste middel ingezet zou mogen worden.
Wij menen dat vreemdelingendetentie – zoals die nu bestaat ‐ de hierboven genoemde
kernwaarden onder druk zet. We maken ons zorgen over de omstandigheden in
vreemdelingendetentie en over de impact van vreemdelingendetentie op degenen die
hiermee te maken krijgen.
Welke bijdrage willen wij leveren?
We willen mensen een hart onder de riem steken door er in de eerste plaats gewoon te zijn.
Door simpelweg aanwezig te zijn, maken we mensen in detentie duidelijk dat wij weten dat
zij er zijn en met hun situatie begaan zijn.
Door ons bezoek proberen we het isolement waar mensen zich veelal in bevinden te
verminderen. We brengen contact met de buitenwereld voor mensen die meestal geen
bezoek krijgen en proberen ‘buiten’ en ‘binnen’ te verbinden. Ook kunnen we soms
bijdragen aan het bevorderen van sociale interactie van mensen in detentie onderling.

Door te luisteren naar mensen kunnen ze hun verhaal vertellen en hun hart luchten. We
luisteren zonder te oordelen over mensen en erkennen hen in hun moeilijke situatie. Ze
voelen zich niet alleen gezien, maar ook gehoord.
We proberen daarmee ook een onderbreking te vormen van de dagelijkse sleur en stress.
We bieden afleiding en ontspanning aan mensen die hier beperkte mogelijkheid toe hebben
en vaak in beslag genomen worden door zorgen. We proberen mensen te activeren: we
bieden hen een positieve stimulans voor het ondernemen van bezigheden die ten goede
komen aan hun welzijn.
We erkennen dat mensen tijdens hun verblijf in detentie niet altijd de behandeling en het
respect krijgen die zij wensen en verdienen. We erkennen de onrechtvaardigheid in deze
situatie en zijn alert op eventuele trends en situaties die extra aandacht vragen.
Hoe doen we dit?
In de eerste plaats brengen wij 1 à 2 keer in de week bezoek aan het detentiecentrum in
groepsverband. Eens in de twee weken gebeurt dit door samen te koken en te eten en door
Engelse conversatie. Voor het bezoek is het volgende nodig:
‐

‐

‐

‐

‐

Een groep met voldoende groepsleden. De ideale grootte hangt af van het aantal te
bezoeken mensen, maar is meestal 5 tot 10 bezoekers. Drie bezoekers is het minimum.
Het belangrijkste kenmerk van de bezoekers is dat zij gemotiveerd zijn voor het bezoek,
respectvol geïnteresseerd zijn in anderen en sterk genoeg in hun schoenen staan. Het is
mooi als de groep bezoekers varieert in leeftijd, sekse, sociaal‐culturele achtergrond en
vaardigheden (bijv. taal), maar dit is geen criterium.
Tijdens het bezoek is het belangrijk dat er een ruimte is waar iedereen kan zitten en
waar gesprekken gevoerd kunnen worden zonder indringende aanwezigheid van derden.
Aanwezigheid van eten en drinken draagt bij aan het groepsgevoel (zeker op de avond
waar gekookt wordt). Andere hulpmiddelen kunnen bijdragen aan de interactie en
communicatie; denk hierbij aan materialen voor de Engelse conversatie, spelletjes,
woordenboeken etc.
Belangrijk is dat het bezoek vanuit de bezoekgroep wordt georganiseerd: dat de
boodschappen worden gedaan, er wordt bijgehouden wie er komt, er contact wordt
gehouden met bezoekers, uitgaven worden bijgehouden, etc.
Medewerking van de gevangenis. Alleen met toegang tot de gevangenis kunnen wij ook
daadwerkelijk bezoek brengen. Verder helpt medewerking van het personeel bij het
soepel laten verlopen van het bezoek. Hier kunnen we ook zelf aan bijdragen van onze
kant door respectvolle en heldere communicatie.
Het onderhouden van contacten met andere organisaties die zich bezig houden met
bijvoorbeeld gedetineerden, ongedocumenteerden of vluchtelingen, zorgt voor
uitwisseling van kennis die indirect bijdraagt aan ons bezoek (bijv. door kennis van
actuele zaken, procedures etc.) en die ook relevant kan zijn voor de andere organisaties.

