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“Little Stories, great hopes”
Doelstellingen
Een autobiografie om gedetineerden te heroriënteren na “een gevangeniservaring”.
Het project wil, door middel van een autobiografische oefening in de strafinrichtingen, de
gedetineerde aanzetten om even na te denken over zijn – of haar - verleden en zich meteen
ook opnieuw te oriënteren en te organiseren voor een toekomst “buiten de
gevangenismuren”.
Schrijven binnen de muren van de gevangenis is al altijd een manier geweest om zichzelf
beter te begrijpen, om zijn hoop en verzuchtingen te kunnen verwoorden, om zich goed
bewust te worden van de tijd die men zal doorbrengen binnen de muren, om na te denken
over zijn eigen verleden en over het nieuwe, andere leven dat wacht buiten de muren. Dit
“therapeutisch schrijven” in de strafinrichting is een creatieve bezigheid die helpt om te
overleven en om een stukje eigen vrijheid na te streven; schrijven als een instrument om
nieuwe “werelden” te ontdekken en nieuwe manieren te vinden om zichzelf uit te drukken.
Uitgaande van deze premisse, wil dit project de ervaringen van die gedetineerden
“verzamelen” die – aan de hand van verhalen over hun eigen leven, hun werk, hun moeilijke
momenten en de typische gevangenisperikelen – voor zichzelf nieuwe perspectieven en
toekomstmogelijkheden vooropstellen en nastreven. De bovenvermelde “werelden”, deze
bewijzen van bestaan, zullen verzameld en geïllustreerd worden aan de hand van verhalen,
brieven, gedichten, muziek, fotografie, video enzovoort.
De resultaten van iedere autobiografische workshop - een bloemlezing van al het gemaakte
materiaal, zowel op papier als digitaal (cd-rom, video enz.) - zullen overgemaakt worden aan
alle strafinrichtingen die aan het project deelnemen en zullen eveneens beschikbaar zijn via
de website.
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Disseminatie
Award Winner 2010 in the European Category
http://www.eaea.org/doc/pub/EAEA-Grundtvig-Award-2010-publication_final.pdf
EPOS-Vlaanderen
http://www.epos-vlaanderen.be/?CategoryID=421&ArticleID=562
Viering 10-jaar Grundtvig
http://www.epos-vlaanderen.be/?CategoryID=444&ArticleID=667
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