PERSTEKST: Joost Buttiens (Cinema Plaza-fan) laat zich opsluiten
in het tuchthuis van Vilvoorde voor het goede doel van 3 tot 4
februari
Joost Buttiens, een ingeweken Duffelaar en hevige Cinema Plaza-fan is geselecteerd om
samen met onder andere Jean-Luc Dehaene 24 uur door te brengen in de koude cellen
van het tuchthuis van Vilvoorde van 3 tot 4 februari. Het tuchthuis is één van de
kandidaten van de Monumentenstrijd van de provincie Vlaams-Brabant en had als stunt
een oproep gedaan om samen met onze ex-premier een barre nacht door te brengen in
het tuchthuis.
Om de ontbering van de vrieskou te weerstaan zal Joost zich natuurlijk induffelen in een
‘Duffelcoat’. Zo wil hij niet alleen Cinema Plaza nog eens positief in het nieuws brengen,
hij wil ook zijn steun betuigen aan het tuchthuis. Daarnaast heeft hij nog een
persoonlijke reden om deel te nemen en wil hij met deze actie een goed doel steunen.
Hieronder vertelt hij daar meer over:

Joost Buttiens uit Duffel vraagt aandacht voor geïnterneerden met een
verstandelijke handicap in de gevangenis via Monumentenstrijd (en maakt
reclame voor Cinema Plaza)
Sinds 1998 werk ik in de gevangenissen Van Mechelen en Leuven. Ik ben er begonnen
als cipier, later heb ik even een leidinggevende functie als adjudant beoefend maar nu
werk ik al een aantal jaar als administratieve kracht bij de Commissie ter Bescherming
van de Maatschappij. Het is de taak van deze commissie om misdrijfplegers die door de
rechtbank niet-toerekeningsvatbaar werden bevonden op te volgen. Een aantal van hen
zitten in de gevangenis, anderen verblijven in een psychiatrisch ziekenhuis of volgen een
ambulante begeleiding.
Mijn interesse voor het tuchthuis van Vilvoorde vloeit voort uit mijn werksituatie.
Arbeidshalve breng ik elke dag achter tralies door en nu wil ik wel eens weten wat het
betekent om opgesloten te zitten. De tuchthuizen zijn in feite de voorgangers van de
huidige arresthuizen en strafinrichtingen.
Met Monumentenstrijd hebben we in Duffel al uitgebreid kennis gemaakt. We zijn er zelfs
in geslaagd om met een “monument voor mensen” door te stoten naar de finale op
maandag 19 februari. De Duffelse cinema heeft mijn hart veroverd. Ik kan niet genoeg
benadrukken wat voor een warme ontmoetingsplaats het is. Ik zou niet liever willen dan
dat een “monument voor mensen” het haalt en liefst Duffel natuurlijk. Op mijn eigen
manier wil ik het tuchthuis in Vilvoorde ook “menselijk” maken: ik zou gek zijn als ik me
in het weekend (twee dagen die ik niet achter tralies doorbreng) gratis en voor niks te
laten opsluiten in een koud en vochtig kot en daarom wil ik mijn verblijf laten sponsoren
ten voordele van DVC ’t Zwart Goor uit Merksplas, een organisatie die onder meer zich
inzet voor:
Ambulante begeleiding aan geïnterneerden met een verstandelijke handicap in
de gevangenis
Sinds 2002 begeleidt het dienstverleningscentrum ’t Zwart Goor (Merksplas) een groep
geïnterneerden met een verstandelijke handicap in de gevangenissen van Merksplas en
Turnhout. Het Zwart Goor is hiervoor erkend als dagcentrum (16 plaatsen).
Met een specifiek begeleiding- en behandelingsaanbod in de gevangenis beogen ze een
geslaagde re-integratie van deze mensen in de maatschappij of een doorstroming naar

een geschikte hulpverleningsvorm. De lange wachtlijsten en het gebrek aan geschikte,
gespecialiseerde instellingen met voldoende veiligheidsgaranties zorgen er helaas voor
dat deze doorstroming niet altijd evident of zelfs onmogelijk is.
De begeleiding is vooral gericht op de activering en het motiveren van de
geïnterneerden, die meestal reeds lang in de gevangenis verblijven. Hun vraag naar
ondersteuning is het uitgangspunt voor een aangepaste dagbesteding en het werken aan
hun persoonlijke ontwikkeling. Het begeleidingsaanbod varieert van ondersteuning bij
ochtendhygiëne en onderhoud van de leefruimte tot sportbeoefening en een wekelijkse
groepsvergadering. Het dagprogramma loopt van 7 tot 20 uur.
Deze dienstverlening komt tot stand in nauwe samenwerking met de directie en het
personeel van de gevangenis.
Het dienstverleningscentrum t Zwart Goor ontvangt subsidies van het Vlaams Fonds voor
de Sociale Integratie van Personen met een Handicap. Door de aard van hun handicap
hebben de bewoners en cliënten vaak extra hulpmiddelen nodig die hun leven en de zorg
comfortabeler maken. Helaas zijn de eigen middelen van t Zwart Goor vaak te beperkt
om deze noodzakelijke aankopen te doen.
Dankzij de steun van caritatieve organisaties en particuliere sponsors hebben we in het
verleden een aantal belangrijke projecten kunnen realiseren: aangepaste tilhulpmiddelen,
een rolstoelfiets…
Ze hebben evenwel meer projecten dan sponsors en bijgevolg zijn Ze steeds op zoek
naar mensen en organisaties die hun steentje willen bijdragen.
Ik wil hen door mijn deelname steunen en reken op U! Voor Monumentenstrijd kan je
stemmen, een storting ten voordele van de werking ABAGG binnen de muren van de
gevangenis van Merksplas, georganiseerd door het dienstverleningscentrum 't Zwart
Goor, kan op het nummer 230-0227300-49 van de vzw Vrienden van 't Zwart Goor met
vermelding van "ABAGG". Bedragen groter dan 30 euro kunnen gestort worden op het
nummer 000-0000004-04 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding van "L
78.239 - ABAGG". U ontvangt dan hiervoor een fiscaal attest."

Meer info over DVC ’t Zwart Goor vind je via de website www.emmaus.be –
gehandicaptenzorg.

