
Uit de Bajes terwijl je er nog in zit.

De Peter Faber Stichting is inmiddels al ruim vijf jaar aan het werk in verschillende penitentiaire 
instellingen. Daarnaast heeft Peter Faber zelf al meer dan veertig jaar ervaring met het werken in 
gevangenissen. De afgelopen jaren zijn er tal van driemaandelijkse trajecten gerealiseerd in het ka-
der van dit project. Een team van zes medewerkers bezoekt wekelijks de gevangenis om een groep 
jongeren te begeleiden bij tal van activiteiten. 

De doelgroep van dit project zijn niet alleen jonge Amsterdamse gedetineerden uit de TOP 600 maar 
ook het gevangenispersoneel, familieleden, politici, werkgevers, theaterliefhebbers en andere geïn-
teresseerden.

Het doel is om jongeren voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij door onder andere de 
switch te laten maken van destructieve naar creatieve energie. Zodat ze uit hun stoel komen met de 
ontdekking dat ze van hun puinhoop een schatkamer kunnen maken op basis van aandacht, betrok-
kenheid en creativiteit. Het team leert de deelnemers om hun focus te verleggen van nemen naar 
geven.

Het team, TOP 6-team is speciaal in het leven geroepen voor dit project. Naast Peter en Jesse 
Faber bestaat deze groep uit drie jongens uit de Talentgroep Peter Faber Stichting: Rocky, Lamyn 
en Vincent. Last but not least maakt Minchenu Maduro deel uit van het team, één van de drijven-
de krachten van dit project. Zij heeft een zeer lange ervaring met het werken in gevangenissen en 
spreekt de taal van de gedetineerden.

Deze Top-6 maakt de jongeren bewust van hun kansen in de samenleving door hen te ondersteunen 
en creatieve gereedschappen aan te dragen. In de gevangenis worden verschillende workshops 
aangeboden, zoals acteren, schilderen, rappen en ‘spoken word’. Op deze manier wordt geprobeerd 
om een attitudeverandering tot stand te brengen om hen uiteindelijk zelf in staat te laten zijn om actie 
te ondernemen en hun positie te verbeteren. Er wordt gedurende drie maanden gewerkt in intensie-
ve sessies op vaste dagdelen met een groep van ongeveer 25 gedetineerden.



Op basis van eigen ervaringen en betrokkenheid maken de deelnemers een werkstuk. Dit kan 
in de vorm van een gedicht, verhaal, rap, schilderij  of een gefi lmd interview met een boodschap 
voor de buitenwereld. Aan het eind, na drie maanden, vindt er een eindpresentatie plaats voor 
onder andere medegedetineerden, bewaarders, staf, familieleden en uitgenodigde bedrijven. 
Het eindresultaat wordt vertoond en geëvalueerd en er wordt gesproken over: “Hoe nu verder als 
ik vrij kom?” Tevens ontvangen alle deelnemers een ingelijst ‘diploma’ met daarop een collage 
van het gemaakte materiaal als tastbaar bewijs van hun inzet. Jongeren die willen, kunnen na 
hun detentie instromen bij andere projecten van de stichting.

Ervaring leert ons dat het effect van deze aanpak een enorme impact heeft op zowel de deelne-
mers als de bezoekers. Onverwachte capaciteiten komen aan de oppervlakte en de presentatie 
heeft een enorm inspirerende invloed op alle betrokkenen. Zo vond er onlangs een magistrale 
afronding plaats in de Bijlmerbajes met een tentoonstelling en optreden van jonge gedetineerden. 
De Amsterdamse burgermeester Eberhard van der Laan is groot voorstander van dit project en 
heeft al meerdere malen de eindpresentatie geopend. De stichting is zich aan het voorbereiden 
op een nieuw seizoen waarin zij verder gaat met haar unieke werkwijze.

Doelstellingen:
- het begeleiden van een deelnemersgroep van 20 tot 25 jongeren
- het geven van een creatieve kans aan een moeilijk bereikbare groep probleemjongeren
- het stimuleren van een gedachteswitch: van nemen naar geven
- het stimuleren van een organisch resultaatgericht groepsproces
- het aanreiken van creatieve gereedschappen en die leren te gebruiken
- het omzetten van destructieve energie naar een creatief proces
- het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers
- het leren samenwerken
- het leren omgaan met verantwoordelijkheden
- het realiseren van een volwaardige presentatie
- het belonen van positief gedrag

 

www.peterfaberstichting.nl
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