
HULP- EN

DIENSTVERLENING

AAN GEDETINEERDEN

Hulp- en dienstverlening 
in de Hulpgevangenis Leuven

Wat kan je hier allemaal doen?
Bij wie kan je terecht?
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Je bent nieuw in Leuven Hulp en hebt misschien wel vragen: 
• Wat kan ik doen met mijn tijd?
• Hoe kan ik me voorbereiden op mijn vrijlating?
• Waar kan ik terecht als ik een gesprek wil of wil deelnemen aan activiteiten?

De Vlaamse Gemeenschap organiseert hulpverlening en activiteiten in de Hulpgevangenis van Leuven. 
Ook in de gevangenis heb je immers recht op sport, 
ontspanning, een goed gesprek, onderwijs, cultuur, …  
Verschillende mensen en diensten kunnen je hier bij 
helpen.  

In deze folder vind je informatie over:
• De diensten die naar de gevangenis komen om jou 

te helpen.
• De activiteiten die hier georganiseerd worden. 

Heb je vragen? Schrijf een rapportbriefje naar de 
bibliotheek of naar je trajectbegeleider!

TIP:
Als je pas in Leuven Hulp bent , word je uitgenodigd voor het groepsonthaal. Tijdens dit uurtje in de 
bibliotheek kan je al je vragen stellen, en krijg je alle info over het leven in Leuven Hulp.
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Trajectbegeleiding - CAW

Waarvoor kan je bij hen terecht?

Informatie en advies
• Wat gebeurt er met je inkomen, met je woonst,...?
• Wil je informatie over waar je terecht kan bij je vrijlating?
• Je hebt vragen over administratie
• Bij welke diensten kan je terecht, welke activiteiten kan je doen,...?
• …

Emotionele opvang & psychosociale begeleiding
• Je hebt het moeilijk.
• Je maakt je zorgen over je familie en vrienden
• Je weet niet waar je terecht kan met je vragen en 

gevoelens
• …

Met al deze vragen en gevoelens kan je terecht bij de 
trajectbegeleiders (TB) van Justitieel Welzijnswerk Leuven 
(CAW Oost-Brabant).  De trajectbegeleider (TB) luistert 
naar jouw verhaal en zoekt mee naar een oplossing. 
Deze hulpverlening is vrijwillig, vertrouwelijk en gratis.

Hoe kan je bij hen terecht?

Schrijf een rapportbriefje naar het CAW.

Bij wie kan je terecht?
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Familiebegeleiding - CAW

Waarvoor kan je bij hen terecht?

Je familie en vrienden kunnen bij de familiebegeleider van het CAW terecht 
voor:
• informatie (bijvoorbeeld over gerechtelijke procedures);
• emotionele ondersteuning;
• hulp bij praktische en administratieve zaken.

Dit is gratis. Elk gesprek is vertrouwelijk.

Hoe kan je bij hen terecht?

Meer informatie hierover bij jouw trajectbegeleider of 
in de wachtzaal van de bezoekers.

Hulp bij schulden- OCMW

Waarvoor kan je bij hen terecht?

Het OCMW kan je helpen met:
• informatie en advies rond schulden;
• een inventaris/ overzicht opmaken van de schulden;
• vragen rond collectieve schuldenregeling;
• het opmaken van afbetaalplannen indien er inkomsten zijn.

Hoe kan je bij hen terecht?

Schrijf een rapportbriefje naar het OCMW. Afhankelijk van het aantal aanvragen is het OCMW 1 tot 2 x 
per maand aanwezig in Leuven Hulp, op dinsdag voormiddag.
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Slachtoffer-daderbemiddeling - Moderator 

Waarvoor kan je bij hen terecht?

Je kan bij Moderator terecht als je met vragen zit rond wat je kan 
doen voor je slachtoffer, zoals:
• Wil je uitleggen waarom het gebeurd is?
• Wil je vragen stellen aan het slachtoffer of de familie?
• Wil je spijt betuigen of excuses aanbieden?
• Wil je de schade bespreken/vergoeden?
• Wil je afspraken maken voor de toekomst?

Dan kan je een beroep doen op een neutrale bemiddelaar van vzw Moderator. Deze bemiddelaar zal 
met jou een verkennend gesprek hebben en kan dan het slachtoffer contacteren. Als het slachtoffer 
ook wil bemiddelen, zal de bemiddelaar de informatie tussen jullie uitwisselen. Als jullie allebei een 
ontmoeting willen, wordt die zorgvuldig voorbereid en begeleid.

Hoe kan je bij hen terecht?

Via de PSD en de trajectbegeleiders, of rechtstreeks:
Bemiddelingsdienst Leuven Moderator
Waversebaan 66
3001 Heverlee
Tel: 016/ 17 08 00
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Psychische hulpverlening – Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

Waarvoor kan je bij hen terecht?

Heb je het moeilijk en wil je hierover praten?

Het Centrum Geestelijke Gezondheidzorg Leuven kan jou hierbij helpen. Je kan er praten over:
• relationele moeilijkheden;
• depressie;
• verlies van familie of vrienden;
• problemen met drugs of alcohol;
• gespannen zijn;
• vragen bij wat er misgelopen is, hoe het zover is kunnen komen, … 

Een gesprek is vrijwillig en vertrouwelijk. 

Hoe kan je bij hen terecht?

Schrijf een rapportbriefje naar het CGG

Hulp bij alcoholverslaving - AA 

Waarvoor kan je bij hen terecht?

Wil je werken aan je alcoholverslaving?
Wil je niet meer dat alcohol je leven domineert? Kom dan 
naar de gespreksgroep van de Anonieme Alcoholisten 
(AA). Bij de AA kan je met ervaringsdeskundigen over je 
alcoholprobleem praten en krijg je steun. Hun doel is tot 
nuchterheid komen en deze nuchterheid 
behouden. 

Hoe kan je bij hen terecht?

Schrijf een rapportbriefje naar de AA.
Je kan ook steeds bellen naar 03 239 14 15.
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Drughulpverlening - TANDEM

Waarvoor kan je bij hen terecht?

• Je wil je drugprobleem en/of andere psychische problemen aanpakken? 
• Je wil graag op zoek gaan naar een ambulante begeleiding of een opname op 

dit probleem aan te pakken? 

Dan kan je terecht bij de dienst TANDEM!

Hoe kan je bij hen terecht?

Informeer bij CGG, JWW, PSD of de medische dienst.

Werken na detentie – VDAB en GTB

VDAB
Waarvoor kan je bij hen terecht?

VDAB helpt je zoeken naar werk vanuit de gevangenis.
Ze helpen je met:
• je zoektocht naar werk of beroepsopleiding;
• tips over hoe je een ‘CV’ of sollicitatiebrief schrijft;
• inschrijving als werkzoekende bij de VDAB;
• voorbereiding van je dossier.

Hoe kan je bij hen terecht?

Schrijf een rapportbriefje naar de VDAB

GTB
Waarvoor kan je bij hen terecht?

GTB helpt je zoeken naar werk vanuit de gevangenis, als je hier door 
een arbeidshandicap extra ondersteuning in nodig hebt.

Hoe kan je bij hen terecht?

Schrijf een rapportbriefje naar GTB
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Dringend nood aan een gesprek?

Dan kan je bellen naar deze hulplijnen:

Hier luistert iemand naar je 
verhaal: Bel gratis en anoniem 

tele-onthaal op 106. 
Bereikbaar elke dag, 24 

uur per dag. 

Heb je vragen over geweld, 
misbruik, kindermishandeling? 

Spreek er met iemand over. 
Bel gratis en anoniem. 
Bereikbaar elke dag, 

van 9 tot 17 u.

Wil je stoppen met roken? Heb je 
vragen, nood aan ondersteuning? 

Bel dan gratis naar 
Tabakstop op 0800 111 00.  
Bereikbaar elke werkdag 

van 15 tot 19 u.

Zoek je hulp bij een 
alcoholprobeem? dan kan je 
AA contacteren, 24 uur per 

dag, zeven op zeven: 
bel 03 239 14 15

Vragen over drank, drugs, pillen,  
gamen en gokken? Bel naar de 

druglijn op 078 15 10 20 (je 
betaalt zonaal tarief). 

Bereikbaar elke  
werkdag van 10 tot 

20 u.

Denk je aan zelfmoord?  
Dringend nood aan een gesprek? 

Bel gratis en anoniem naar 
1813. 

Bereikbaar elke dag,  
24 uur per dag.

Heb je vragen over gender,  
seksuele voorkeur? Bel dan gratis 

naar Lumi op 0800 99 533.
Bereikbaar op maandag, 
woensdag en donderdag 

van 18.30 tot 21.15 u.

Ervaar je seksuele  
gevoelens naar  
minderjarigen? Maak 
je je zorgen? Bel gratis 
en in alle anonimiteit 
naar Stop It Now! op  
0800 200 50
Bereikbaar op dinsdag 
(15 tot 19 u.), woensdag 
(9.30 tot 12.30 u.) en  
vrijdag (12 tot 15 u.). 

BEL OF CHAT
BIJ VRAGEN OVER GEWELD
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Voor meer info over de activiteiten, lees zeker de activiteitenbrochure of de flyers. 
Vraag er naar in de bibliotheek!

Je kan je inschrijven  voor activiteiten door een rapportbriefje te schrijven naar de bibliotheek.

Onderwijs

Wil je bijleren?

Dat kan! In Leuven Hulp kan je verschillende lessen in groep volgen, bijvoorbeeld:
• Nederlands (voor anderstaligen en Nederlandstaligen)
• EHBO
• E-learning
• Computerles
• VCA
Als je de lessenreeks afmaakt, ontvang je een attest. 

Je kan ook individueel studeren, bijvoorbeeld aan de Examencommissie.

Meer informatie?

Vraag een gesprek aan met de onderwijscoördinator voor je vragen over:
• Studeren tijdens en na detentie
• Je zat nog op school voor je detentie. Wat nu?
• …

Wat kan je hier doen?
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Sport

Wil je graag sporten? 

Fantastisch, want bewegen is belangrijk om fit en gezond te 
blijven. 

De Rode Antraciet organiseert sport in de gevangenis: zowel 
binnen als buiten op de wandeling, zowel alleen als in groep.  
(Bv: fitness, voetbal, acrobatie, yoga, CrossFit, Fitball,…)
Op de wandeling is sportmateriaal voorzien en in de 
bibliotheek kan je sportboeken en materiaal ontlenen.
Ook is er de sportkantine waar je sportkledij kan bestellen. 

Meer informatie?

Vraag ernaar in de bibliotheek! 

Cultuur

Ben je creatief? Heb je zin in cultuur?

Super! Ook in de gevangenis kan je aan 
cultuur doen. De Rode Antraciet organiseert 
verschillende culturele activiteiten:
• Kom naar de bibliotheek om boeken, 

strips, DVD’s, CD’s en gezelschapsspelen te 
ontlenen

• Creatieve ateliers
• Gitaarles
• Culturele projecten
• …

Meer informatie?

Vraag ernaar in de bibliotheek! 
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Welzijn en relaties

Je zit in de gevangenis, maar je blijft ook papa, zoon, man, vriend,… . 
Daarom organiseren we activiteiten samen met je 
familie, bijvoorbeeld:
• Kinderbezoek
• Moederdag
• Valentijn

We organiseren ook interessante infosessies en cursussen, bijvoorbeeld:
• Cursussen rond stress en weerbaarheid
• Gespreksgroepen
• Infosessies rond wonen, werk zoeken, belastingen,…

Meer informatie?

Vraag ernaar in de bibliotheek! 
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