Radio Hoop – een (vertel)kunst project.
Katrin Lohmann
Radio Begijnenstraat is een sociaal artistiek project op de psychiatrische afdeling van de
gevangenis Antwerpen – een radio programma van, met en voor geïnterneerden dat het
midden houdt tussen een documentaire en een luisterspel.
Radio Begijnenstraat vertrekt vanuit wat de makers zelf willen vertellen op de radio, de
cliënt-gerichte en humanistische principes staan absoluut centraal. Op die manier krijgen
deelnemers de ruimte om zelfaspecten te exploreren waarvoor binnen strafuitvoeringsinrichtingen en forensisch-psychiatrische instellingen weinig aandacht is.
Om hun verhaal zo goed mogelijk te vertellen, gaan de deelnemers samen met mij,
individueel en/ of in groep, een- of meermaals - actief op zoek naar hun verhaal en hoe ze
dat willen vertellen. Ze gebruiken hierbij (dramatische) expressie, verbeelding en reflectie, al
dan niet geïnspireerd door een thema, de eigen biografie, alsook literaire en toneelteksten.
Zo ontstaan kleine audio-portretten van een doelgroep die zelden wordt gehoord en aan wie
de vraag naar wat zij belangrijk vinden om te vertellen nauwelijks wordt gesteld.
Radio Begijnenstraat is een medium dat focust on sterktes, behoeften en wensen van de
deelnemers, tevens creëert Radio Begijnenstraat ruimte voor contact en empathie door
zowel in groep samen te werken aan het programma alsook door in groep samen te
luisteren wanneer het programma af is.
Tijdens de juni-dag zou ik graag kort willen ingaan op het psychotherapeutisch kader wat
achter het project staat, met name de cliënt-gerichte basis houding, de ‘good-life-model’ en
andere sterkte-gerichte benaderingen binnen het forensisch psychiatrisch werkveld. Verder
wil ik wijzen op het belang en het potentieel van creatief werken voor deze doelgroep. Ik zal
mijn verhaal illustreren met veel audio materiaal van Radio Begijnenstraat om zo een ander
perspectief te geven op de (therapeutische) mogelijkheden in het werken met
geïnterneerden.
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