
 

 

 

Wat weet je allemaal over 
1. de jeugdgevangenis in Turijn?  

Doel 

De leerlingen ontdekken de ruimere wereld van Don Bosco door zelf op zoek te gaan en 

elkaar te informeren. En samen te beslissen hoe ze het thema verder gaan verdiepen.  

Werkwijze  

Het eerste thema gaat over de jeugdgevangenis in Turijn waar Don Bosco erg geraakt 

werd door de jongeren die hij daar zag.  

Toon eerst de PowerPointPresentatie met het filmfragment.  

In dit fragment tonen we een bezoek van Don Bosco aan de gevangenis waarbij hij door 

de jongens letterlijk wordt weggefloten. Hij ziet dat ze reageren uit angst en onmacht en 

wil hen helpen. Daarna zien we hoe Don Bosco de jongens meeneemt voor een wandeling 

naar buiten.  

Laat daarna de leerlingen in groepjes op zoek gaan naar meer informatie. De 

zoektermen helpen hen op weg.    
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Laat de leerlingen elkaar informeren. Je kan - indien wenselijk- zelf aanvullen met de 

informatie die we bijvoegden in een aparte bijlage als achtergrond voor jou als 

leerkracht. 

Don Bosco werd geraakt door de straatjongens in Turijn die werden opgesloten in de 

jeugdgevangenis. Hij besefte dat deze jongens foute dingen deden omdat ze helemaal 

alleen waren en niemand meer hadden die om hen gaf. Hij probeerde hen te bereiken in 

de hoop dat ze een beter leven zouden leiden en niet meer opnieuw in de gevangenis 

zouden terecht komen.   

Vanuit hun zoekopdracht hebben je leerlingen waarschijnlijk ontdekt dat er ook vandaag 

nog veel jongeren opgesloten zitten, vaak ten onrechte. Daarom werkten we de 

volgende suggesties uit voor een klasactiviteit.  

Laat je klas samen kiezen (of maak zelf een keuze) voor een klasactiviteit uit 

onderstaande suggesties.  

1. Een eerste suggestie is om via Amnesty International op zoek te gaan naar 

jongeren die ten onrechte gevangen zitten en ze met de klas vrij te schrijven. 

Zoals bijvoorbeeld deze drie jongens die onterecht beschuldigd en gearresteerd 

werden omdat ze een schip met geweld zouden hebben gekaapt. 

Https://www.amnesty-international.be/elhiblu3 

 

2. Een tweede suggestie is om contact op te nemen met Onthemingen Oikoten | 

Alba die staptochten organiseert met jongeren. Via deze link vind je er een 

documentaire over: Film staptochten Erasmus+ | Alba. We voegden ook drie 

artikels toe. Je kan Oikoten  contacteren om te vragen of ze jongeren kennen die 

in jullie klas willen komen getuigen over hun zoektocht. 

 

3. Een derde suggestie is om iets te doen rond de persoon van Charly Badibanga.  

Hij maakte zelf deel uit van een bende en weet uit eigen ervaring wat negatieve 

groepsdruk teweeg kan brengen. Als bendeleider was hij zelf de aanstoker van  

groepsdruk en in de gevangenis ervaarde hij groepsdruk van de gedetineerden 

die een veel langere straf uitzaten. Vandaag werkt hij als jeugdwerker bij River 

Side Studio in Antwerpen. Daar probeert hij jongeren door positieve groepsdruk 

op weg te zetten in het leven.  

https://www.amnesty-international.be/elhiblu3
http://alba.be/ondersteunende-begeleiding/onthemingen-oikoten/
http://alba.be/ondersteunende-begeleiding/onthemingen-oikoten/
http://alba.be/film-staptochten-erasmus/
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Luister naar zijn verhaal: https://radio1.be/luister/select/de-wereld-van-sofie/ik-

veroorzaakte-de-groepsdruk-in-onze-bende-vroeger#podium19  

Via deze links kom je meer te weten over River Side Studio: 

https://youtu.be/9CPRtpp11OM of https://www.citypirates.be/river-side-studio/ 

Wist je dat... 

In de gemeenschapsinstelling De Zande in het West-Vlaamse Ruiselede in oktober 2021 

opnames plaatsvonden voor de langspeelfilm 'Le Paradis' van de Belgische cineast 

Zeno Graton?  Voor de gemeenschapsinstelling was de samenwerking met de filmcrew 

een unieke ervaring.  

"De jongeren uit onze instelling hebben een bezoek gebracht aan de set. Op die manier 

konden zij proeven van het leven achter de schermen van een film. Ook de meisjes uit de 

instelling van Beernem zijn een kijkje komen nemen", legt de woordvoerder van 

agentschap Opgroeien Niels Heselmans uit. “Voor de instelling is het ook belangrijk dat 

het thema aan bod komt. Er zijn wel meerdere films over jongeren die opgroeien in een 

gesloten instelling, maar vaak zijn die wat donker. We merken dat hier een ander en mooi 

verhaal ontstond." https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/11/17/jeugdinstelling-de-zande-

is-omgebouwd-tot-filmdecor-schept-eer/ 

In onderstaande filmpjes vind je meer info over de gemeenschapsinstellingen in 

Vlaanderen. Het toont het leven in een gemeenschapsinstelling van bij aankomst tot 

aan het vertrek. Eén van de filmpjes laat een jongere vertellen.  

https://www.youtube.com/watch?v=nzFaNx1Y-fY  of  

https://www.youtube.com/watch?v=93yGac2uI4w 

Materiaal 

● een computer voor elk groepje   

● de powerpoint met het filmpje (voorzie ook luidsprekers) en de zoektermen  

● enkele artikels over de staptochten van Oikoten  

● achtergrondinfo over de jeugdgevangenis in Turijn  

https://radio1.be/luister/select/de-wereld-van-sofie/ik-veroorzaakte-de-groepsdruk-in-onze-bende-vroeger#podium19
https://radio1.be/luister/select/de-wereld-van-sofie/ik-veroorzaakte-de-groepsdruk-in-onze-bende-vroeger#podium19
https://youtu.be/9CPRtpp11OM
https://www.citypirates.be/river-side-studio/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/11/17/jeugdinstelling-de-zande-is-omgebouwd-tot-filmdecor-schept-eer/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/11/17/jeugdinstelling-de-zande-is-omgebouwd-tot-filmdecor-schept-eer/
https://www.youtube.com/watch?v=nzFaNx1Y-fY
https://www.youtube.com/watch?v=93yGac2uI4w
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