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JAARVERSLAG SAMEN PLANNEN vzw
(juli 2018 – december 2019)

1. HISTORIEK EN ONTSTAAN
Omdat er voor iedereen een plekje is op deze wereld!
SAMEN PLANNEN vzw werd opgericht door Eva Gilis in de zomer van 2017
vanuit de overtuiging dat er voor iedereen een plekje is op deze wereld.
Omdat niet iedereen dezelfde kansen krijgt is het voor veel mensen niet
makkelijk om dit plekje te vinden.
Door haar werk bij D.O.P. (Dienst Ondersteuningsplan Provincie
Antwerpen) in de sector voor personen met een beperking, raakte ze
overtuigd van een bepaalde visie. Werken vanuit de vraag van de
mensen, het versterken van krachten en talenten, het verbinden van
mensen,… deze expertise wilde ze graag intersectoraal inzetten.
In januari 2018 is Paul begonnen bij SAMEN PLANNEN vzw. Paul heeft
een zeer waardevolle inbreng en draagt vanuit zijn eigen ervaringen veel
bij.
MEDEWERKERS
Momenteel werken Eva en Paul vrijwillig voor de vzw. Eva is oprichter,
gedelegeerd bestuurder en basiswerker tegelijkertijd.
Paul staat Eva bij, zowel in beleidstaken, als in de individuele gesprekken
(SAMEN OP PAD), als in de initiatieven op maatschappelijk niveau (SAMEN
WARM en SAMEN BUREN).
Daarnaast kunnen Eva en Paul ondertussen rekenen op een enthousiast
aantal supporters die zich maar wat graag belangeloos en vrijwillig
inzetten voor hun medemensen.
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Paul doorliep in de loop van 2019 de vormingen van Uilenspiegel en is
vandaag ook patiënten vertegenwoordiger in de Kempen voor specifieke
overlegorganen binnen de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg).
Eva werd in september 2019 lid van de Commissie van Toezicht (CvT)
voor de gevangenis van Merksplas.
Zowel Eva als Paul traden ook toe tot vzw De Huizen.
2. WERKING
SAMEN PLANNEN vzw zet zich in voor een warmere samenleving, een
menselijke, nabije hulpverlening en geeft een stem aan mensen die vaak
niet gehoord of gezien worden in onze maatschappij.
Om dit te verwezenlijken werkt de vzw op 3 niveaus:
-

op het individueel niveau laten ze mensen (terug) in zichzelf
geloven, dromen en verlenen ze hoop.
op organisatie niveau willen ze hulpverleners inspireren dat het ook
anders kan.
op maatschappelijk niveau proberen ze door verschillende
initiatieven bij te dragen tot een warmere samenleving.

SAMEN OP PAD - INDIVIDUEEL NIVEAU

Op het individuele niveau is SAMEN PLANNEN vzw, met het initiatief
SAMEN OP PAD, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk: iedereen is
en blijft altijd welkom
Dit uit zich in het feit dat de dienstverlening gratis is, er geen
aanmeldingsvoorwaarden/-procedures zijn, geen uitsluitingscriteria, geen
kennismakingsgesprek, geen startdatum, geen einddatum, geen
termijnen, geen vaste frequentie, geen contract.
Door deze open deur vinden vooral de meest kwetsbaren uit onze
maatschappij hun weg naar de vzw: mensen met een psychische
kwetsbaarheid, mensen in kansarmoede, mensen met een
verslavingsproblematiek, mensen met een beperking, daklozen, (ex)
gedetineerden, geïnterneerden, ouderen,… Mensen die er vaak al een
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heel hulpverleningstraject opzitten hebben en die nog altijd door de
mazen van het net vallen.
Eva en Paul werken vanuit de relatie met mensen, op hun vraag en op
hun eigen tempo. Vanuit dit vertrouwen nemen ze de rol op waar mensen
op dat moment het meest nood aan hebben. Daarnaast proberen ze
vanuit deze relatie (de nulde-lijn) bruggenbouwers te zijn en mensen
terug te verbinden: met hun netwerk of indien nodig mensen toe te leiden
naar de klassieke hulpverlening (eerste- of tweede-lijn).
Het aantal mensen waarmee SAMEN PLANNEN vzw als compagnon de
route op pad gaat is in de loop van de jaren opgelopen tot een stabiel
gemiddelde van een 30 à 35 tal personen. Zij doen regelmatig beroep op
SAMEN PLANNEN vzw in de vorm van gesprekken aan huis, gesprekken op
locatie, babbelwandelingen, online hulp (chat via Facebook, WhatsApp),
telefoongesprekken,…
Omwille deze hoge werkdruk en van het stijgende aantal aanmeldingen is
er jammer genoeg sedert het najaar van 2019 een aanmeldingsstop voor
SAMEN OP PAD.
Door haar specifieke manier van werken wil SAMEN PLANNEN vzw inzetten
op hoop, verbondenheid, netwerkuitbreiding, inclusie, (terug) regie over
eigen leven, inzicht, geloven in eigen krachten en talenten, het realiseren
van dromen en een goede leven in een maatschappij waarin iedereen een
plekje heeft.
Zie ook deze getuigenissen.
ORGANISATIE NIVEAU
Op organisatie niveau wil SAMEN PLANNEN een voorbeeld zijn voor andere
organisaties, diensten, hulpverleners, lokale besturen, vzw’s,… Via
praktijkwerk, het inhoudelijke basiswerk, wil SAMEN PLANNEN vzw van
onder uit (bottom up) laten zien dat deze andere aanpak werkt en hoopt
zo anderen te inspireren.
SAMEN PLANNEN vzw geeft zijn expertise / manier van werken graag
door aan anderen. De vzw wil mensen en organisaties inspireren door het
geven van workshops, vormingen, intervisies, coaching over thema’s
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zoals: visuele verslaggeving, Netwerk InZicht, verbinden, hoopverlenen,
vertrekken vanuit de mens (en niet het hokje), processen faciliteren,
inclusie, krachten en talenten, nabij zijn, participatie, buurtopbouwwerk,…
SAMEN WARM en SAMEN BUREN - MAATSCHAPPELIJK NIVEAU
Op maatschappelijk niveau bereikt SAMEN PLANNEN vzw groepen van
mensen via SAMEN WARM en SAMEN BUREN.
SAMEN WARM wil nagaan hoe we de samenleving warmer kunnen maken.
Elke laatste donderdag van de maand komt de SAMEN WARM-groep
samen. Soms zijn ze met een 7-tal, soms met een 20-tal. Sinds het
ontstaan in het najaar van 2018 zijn tal van warme initiatieven de revue
gepasseerd.
Door tegelijk op 3 niveaus te werken verdriedubbelen ze de kans en
snelheid op het verhoopte resultaat: een warme samenleving waarin
iedereen een plekje heeft.
WERKINGSGEBIED
Een relatie kent geen grenzen, niet in tijd en niet in ruimte. Daarom is
SAMEN PLANNEN vzw per definitie ‘grensloos’. Dit wil zeggen dat er in
theorie geen strikt regionaal afgebakend werkingsgebied is. In de praktijk
werkt de vzw vanuit Turnhout vooral in de Kempen en de provincie
Antwerpen.
KOSTEN
De individuele gesprekken (SAMEN OP PAD) zijn gratis. Zij die dit
kunnen, mogen een vrije bijdrage schenken.
Workshops, vormingen, coaching,… zijn betalend.
GEDEELDE VISUELE VERSLAGGEVING
SAMEN PLANNEN vzw werkt in al haar initiatieven met gedeelde visuele
verslaggeving.
Als medereiziger op het pad van mensen proberen (SAMEN OP PAD) Eva
en Paul schematisch en in beelden te schetsen waar de gesprekken over
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gaan. Een boek, stiften en kleuren behoren tot het basis werkmateriaal.
Geen computer vol dossiers of verslagen, maar een boek met een
overzicht van de gesprekken. Zij vormen een rode draad, orde en
structuur in het doolhof van het leven. Daarnaast zorgt de gedeelde
visuele verslaggeving er voor dat mensen zelf de regie in handen houden
op weg naar een goed leven. Het laat de mens zien achter het dossier,
het probleem en het hokje waarin de maatschappij hen vaak plaatst.
Geen dossier dat deuren sluit, maar een boek dat deuren opent.
DE KRACHT VAN SAMEN PLANNEN vzw
Duo-werk
De kracht van de werking van SAMEN PLANNEN vzw zit o.a. in het duowerk: de professionele, idealistische medewerker (Eva) werkt samen met
een ervaringswerker (Paul), iemand die voeling heeft met de dingen waar
de mensen tegenaan lopen. Zo wordt het idealisme steeds getoetst aan
de realiteit.
Gelijkwaardigheid, van mens tot mens
Zowel Eva als Paul geloven in een menselijke, nabije hulpverlening, in een
warme, zorgzame samenleving waar er voor iedereen een plekje is. In de
2 jaar dat ze bezig zijn merken ze dat er een grote nood is aan het
gewoon, liefdevol, menselijk contact binnen de hulpverlening en dat de
klassieker ‘afstand/nabijheid’ er voor zorgt dat het niet voor iedereen
werkt. Dat het belangrijk is om als mens tot mens tegenover elkaar te
staan, open en mét onze eigen kwetsbaarheden. Zonder dikke muren met
een hoge drempel, zonder hokjes, zonder vooroordelen, zonder logge
structuren en administratie.
Onafhankelijkheid en kleinschaligheid
Bij SAMEN PLANNEN vzw gaat alle aandacht naar de basis van het sociaal
werk. De vzw is onafhankelijk, kleinschalig en hoeft geen verantwoording
af te leggen, heeft geen last van marktprincipes die sturen, geen
overheden die regeltjes en voorwaarden opleggen.
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Intersectoraal
SAMEN PLANNEN vzw vertrekt vanuit de mens met zijn krachten en
talenten, zoekt aansluiting en werkt vraag gestuurd. Dat iedereen
welkom is zorgt er voor dat SAMEN PLANNEN niet in één welzijnssector
actief is maar overkoepelend werkt met mensen in kansarmoede, mensen
met een beperking, mensen met een verslaving, mensen met een
psychische kwetsbaarheid,…
SAMEN PLANNEN FONDS - Financiële ondersteuning
Wanneer een gebrek aan financiële middelen een menswaardig leven in de
weg staat (het voorzien in basisbehoeften, het welzijn en de participatie
aan de samenleving), dan draagt SAMEN PLANNEN vzw graag zijn steentje
bij.
Als de reguliere wegen (eigen inkomen, OCMW, Bewindvoerder,…) geen
soelaas bieden ondersteunt SAMEN PLANNEN vzw mensen ook financieel
via het SAMEN PLANNEN FONDS. Dit kan verschillende vormen
aannemen: voorzien in basisbehoeften (eten, drinken, verwarming,…),
betalen van vrijetijdsactiviteiten, vervoerskosten,…

3. VERHALEN
We kiezen er bewust voor om in dit jaarverslag geen cijfers op te nemen
maar een beeld te schetsen van de werking via onderstaande verhalen:
Een huis een thuis?
We zitten samen in een glazen visbak. Een glazen gespreksbokaal van de
woonmaatschappij, voor de inschrijving voor een sociale woning. Voor de
zoveelste keer. Omwille van zijn moeilijke woonsituatie mist hij telkens de
brieven voor de actualisatie van de wachtlijst. Door het uitblijven van zijn
reactie werd hij in het verleden keer op keer geschrapt. Van –het- kaske – naar
– de - muur waren we al gelopen, voor de nodige administratieve documenten,
om aan te tonen dat hij in aanmerking komt.
Op dat moment zitten we nog in onze bubbel: deze keer gaan we er samen voor,
stap voor stap over het haast onmogelijke parcours. Voor het eerst ziet hij een
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sprankeltje licht in zijn donkere tunnel: hij moet het niet meer alleen doen. Zijn
dankbaarheid uit zich herhaaldelijk: “… dankjewel maatje…”.
Tot op het moment dat de dame van de woonmaatschappij zijn identiteitskaart in
de kaartlezer steekt. “… Oei, meneer, u heeft een eigendom?!...”. “…
Eigendom?!... eum, nee, ik denk het niet…”. “… Jawel, het staat hier zwart op
wit…”.
Onze zwarte met een tikkeltje licht sprankelende bubbel spat onmiddellijk uiteen.
Hij blijkt nog steeds 1/9 eigenaar te zijn van zijn ouderlijke noodwoning van 40
jaar geleden. Nadat de gezinswoning was afgebrand mochten zijn ouders en hun
9 kinderen op de akker van de buren een tijdelijke noodwoning zetten waarin ze
terecht konden. Na het overlijden van zijn ouders, 15 jaar geleden,
ondertekende hij een document om afstand te doen van zijn deel. Zijn zus zou
de nodige stappen zetten om dit juridisch verder in orde te brengen. Niet dus.
Eigenaar van een woning. Dat klinkt als een inkomen. Dat klinkt als een
investering. Dat klinkt als rijkdom. Dat klinkt als mogelijkheden. Niet in zijn
geval. Hij is 1/9 eigenaar van een krot op een stukje landbouwgrond van een
boer met een hart, uit een ver verleden. Dat gelijk gemaakt wordt met de grond
van zodra de familie (zijn zus) het niet meer zal bewonen. Met zijn zus heeft hij
omwille van de erfeniskwesties al 15 jaar geen contact meer.
En nu zorgt dit krot ervoor dat hij geen recht meer heeft op een sociale woning,
zolang dat zinnetje op zijn persoonsgegevens in de computer staat kunnen ze
hem niet meer inschrijven. Op onze vraag hoe hij dan vroeger meerdere keren
is ingeschreven geraakt, wist de vriendelijke mevrouw ons te vertellen dat ze
nog maar recent werken met de kaartlezer en het opvragen van zijn
persoonsgegevens. Vroeger wisten ze het dus gewoon niet, net zoals hij…
Onze bubbel knalt uiteen. We gingen samen alles in orde maken zodat hij op
lange termijn in een sociale woning terecht zou kunnen. Al sinds september
2018 staat hij op straat, uitgezet uit zijn woning. Zijn gezin is uiteen gevallen.
Duizend stukjes. Hij kent alleen maar ‘slechte vrienden’, mensen uit het ‘milieu’.
Zijn enkelbandje kan hij gelukkig uitzitten bij één van zijn andere zussen. Maar
lang kan hij daar niet blijven. Want anders komt er op haar persoonsgegevens
in de computer ook een zinnetje bij en zakt haar inkomen. Hij is nog maar een
schim van wie hij vroeger was, één hoopje verdriet en ellende.
Gelukkig zien wij onder dat hoopje misérie de schone mens die hij ook is. Met
een passie voor muziek en moto’s. Zijn verdriet zingt hij van zich af op een
prachtige, integere manier.
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Uiteraard wil de lieftallige dame van de woonmaatschappij hem ook helpen. Ze
kunnen er ook niet aan doen dat ze moeten luisteren naar het systeem. Dat het
systeem is wat het is.
Maar waar is de menselijkheid van het systeem gebleven? Kafka, wantrouwen
en het tegendeel bewijzen. Zinnetjes op de computer gegraveerd, zwart op wit.
Die je er enkel afkrijgt door nog meer systeem: procedure onverdeeldheid of
schenking, in zijn geval.
We zijn even het begin kwijt. Wat gingen we ook weer doen? Juist, een dak
zoeken voor boven zijn hoofd, een thuis, dat is voor later. Eerst een dak…

Kansen
Klinkt het raar als ik zeg dat ik 39 jaar ben en in totaal al bijna 19 à 20 jaar van
mijn leven in de gevangenis heb doorgebracht? Dat is zo goed als mijn hele
volwassen leven…
Wil je weten hoe dat komt? Dan moet je even de tijd nemen om me te leren
kennen. Om verder te kijken dan de feiten waarvoor ik veroordeeld ben, dan het
label dat ik mee draag, dan de frustratie die je ziet, dan de agressie die ik soms
uit, dan het vooroordeel van mijn naam, dan mijn verslaving,... Alleen zo leer je
me kennen als mens en niet als nummer.
Mijn verhaal start als volgt:
Mijn naam is Mustafa, ik ben geboren in België en ben opgegroeid in een groot,
warm gezin waarin ik niks tekort ben gekomen. Het is beginnen mislopen in de
middelbare school: door op te trekken met de ‘verkeerde’ vrienden begon ik
jointjes te roken, te spijbelen en rond te hangen op pleintjes met oudere hangjongeren,… Jointjes werden al snel hasj, hasj werd snel cocaïne. Om deze
verslaving te bekostigen begon ik met kleine diefstallen. Ik kwam een eerste
keer in de gevangenis terecht. Ik was 20 jaar, jong en naïef toen ik binnen ging,
25 jaar en klaar voor het grotere werk toen ik buiten kwam. Kleine diefstallen
werden overvallen. Allemaal om mijn verslaving en luxeleven te kunnen
handhaven. Dit was het begin van een leven meer binnen dan buiten de muren
van de gevangenis.
Ik ben van het principe dat voor wat ik gedaan heb ik op de blaren moet zitten,
daar leg ik mij voor 100% bij neer. Over het uitzitten van mijn straf ga ik niet
twisten. De omstandigheden waarin echter, daar valt wel wat over te zeggen.
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Deze zijn alles behalve menswaardig. En dit in België anno 2019… Het klinkt
misschien ongeloofwaardig uit mijn mond, maar ik ben heel gevoelig voor
onrecht. Het onrecht of de onmenselijke behandeling van gevangenen ligt me
nauw aan het hart. Omdat dit het onrecht is waarmee ik vanuit mijn leefwereld
jammer genoeg het meest mee in contact kom.
Het machtsmisbruik maakt mij machteloos. Machtsmisbruik door personeel: van
directie, tot mensen uit de psychosociale dienst (PSD), tot sommige ‘cheffen’
(gevangenisbewakers). Ik durft gerust in eigen boezem kijken en toegeven dat
ik ook binnen de gevangenis geen vlekkeloos parcours loop. Maar respect moet
van twee kanten komen en moet je verdienen.
Klinkt het raar als ik zeg dat je échte straf pas begint als je terug ‘buiten’ komt?
Normaal gezien zou de opsluiting je straf moeten zijn. Als je blijft zitten tot je
strafeinde wordt je van de ene op de andere dag op straat gezet. Dan moet je
geen woonst, werk en begeleiding kunnen voorleggen. Die eerste keer, na meer
dan 5 jaar, voelde het precies of ze me uit de lucht geschoten hadden. Ik landde
in een maatschappij waarvan ik meer dan 5 jaar geen deel van had mogen
uitmaken, zonder dak boven mijn hoofd, zonder inkomen, zonder ondersteuning,
zonder idee hoe ik moest overleven. Wat ik wel geleerd had was alles hoe het
niet moet en dit van de ‘beste’ leermeesters: drugsdealers, fraudeurs,
terroristen, pedofielen,…
Klinkt het raar als ik zeg dat je maar beter niet ziek wordt in de gevangenis?
Vergeef mij mijn woorden, maar dieren hebben meer rechten tegenwoordig.
Zonder de dierenartsen te willen beledigen, maar dierenartsen zijn het, de
dokters in de gevangenis. Voor buikpijn, hoofdpijn, griep, verkoudheid, en alle
overige klachten: slechts één wondermiddel, nl. Paracitamol. Op vlak van
medische zorg is de situatie in de Belgische gevangenissen blijven stilstaan. Mijn
gezondheid gaat de laatste maanden sterk achteruit. Ik ben heel veel afgevallen
in korte tijd en gevoelloos geworden in mijn rechtervoet. Ze hebben me aan
mijn lot overgelaten en pas toen het bijna te laat was naar het ziekenhuis
gebracht. Ik heb de dood in de ogen gekeken en kon maar één ding zien: mijn
moeder, mijn oogappel. Het laatste wat ik wil is haar opnieuw kwetsen...
Aan mijn familie, mijn broers en zussen, aan mijn vriendin, aan mijn oogappel,
aan de maatschappij, deze keer moet het wel lukken: een leven zonder
gevangenis. Ik heb jullie al genoeg gekwetst. Ik wil dat jullie kunnen fier zijn, ik
wil bewijzen dat ik het kan. Ik wil laten zien dat ik meer ben dan de feiten
waarvoor ik veroordeeld ben, dan het label dat ik mee draag, dan de frustratie
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die je ziet, dan de agressie die ik soms uit, dan het vooroordeel van mijn naam,
dan mijn verslaving,…
Klinkt het raar als ik zeg dat ik dit niet alleen kan en jullie nodig heb? Om me
nog een kans te geven, om in me te geloven, om me op te vangen in moeilijke
momenten? Om er gewoon te zijn?

Zwarte eendje
MAMA?... ik fluister zacht…
Hier, ONDER DE TAFEL…
Sssst, mama, stilletjes.
Hij mag ons niet horen, kom je er bij?
Dan spelen we samen, dan zijn we even VRIJ.

MAMA!? … ik roep wat luider…
Doet hij je PIJN MAMA?
MAMA?! … MAMA?!... … Nééééééé!!...
Ik ga leren VECHTEN MAMA, zoals de soldaatjes,
onder de tafel, weet je nog?

MAMA?!...
Het is gelukt MAMA, ik ben BELGISCH KAMPIOEN!
IK BESCHERM je nu…
Als ik VECHT, is het steeds met jou in mijn hoofd…
Hij had ons niet mogen PIJN doen, MAMA!

MAMA?!...
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Het LEVEN valt me ZWAAR, soms…
De jaren zonder jou zijn de HEL
Van ZIJN ZWARTE EENDJE
naar het zwarte eendje in de MAATSCHAPPIJ…
MAMA?!...
Enkel VOOR JOU doe ik nog altijd MIJN BEST,
Ik VECHT, maar niet meer zoals vroeger…
Je zou FIER zijn MAMA, HEEL FIER!
BEDANKT voor alles LIEVE MAMA!

4. EXTRA ACTIVITEITEN
In de loop van het werkjaar gingen Eva en Paul naar onderstaande
studiedagen/lezingen:
-

Inspiratiesessie zorgzame buurten (Geel)
Congres herstelgerichte psychiatrie in de praktijk (Leuven)
Studiedag ervaringswerker (Kortrijk)
Staten Generaal GGZ (Antwerpen)
Basiscursus Outreach – SAM (Borgerhout)
Rescaled startcongres (Brussel)
De sofa in herstel (Sleidinge)

Daarnaast maakten ze deel uit van:
-

Startmoment Mantelzorghub stadsregio Turnhout
de werkgroep voorbereiding 100 jaar De Ark
de reflectiegroep ‘Alleen overleven’ (Ravels – Merksplas)
de ‘Warmste Avond’ (Rotary Turnhout)

Evenementen:
-

Deelname aan de Week van de Kei Gezonde Kempen
Organisatie SAMENTHON (De Warmste Week)
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5. INKOMSTEN/FINANCIËN
SAMEN PLANNEN vzw krijgt geen subsidies en is voor de werking
afhankelijk van giften en sponsoring.
Eva en Paul werken beiden vrijwillig voor SAMEN PLANNEN vzw.
Naast het basiswerk werd er tijd geïnvesteerd in het zoeken naar
alternatieve financieringsmogelijkheden. Er werden hiervoor zeer diverse
contacten gelegd. Hopelijk kunnen er voldoende financiële middelen
gevonden worden, zodat SAMEN PLANNEN vzw haar werking kan
verduurzamen op lange termijn.

6. TOEKOMST?
SAMEN PLANNEN vzw wil in het komende werkjaar:
-

Zoeken naar een goede balans tussen haar verschillende initiatieven
SAMEN BUREN uitrollen in Kempische landelijke buurten
een BABBELBUS realiseren als mobiele ontmoetingsplek (o.a. ter
ondersteuning van SAMEN BUREN)
meer workshops en vormingen geven om zo een inkomen kunnen
genereren voor de vzw
zoeken naar financiële ondersteuning voor de verschillende
initiatieven (SAMEN OP PAD, SAMEN WARM en SAMEN BUREN)

7. WARME WOORDEN
Ter afsluiting van dit jaarverslag danken we graag onze mensen, onze
vrijwilligers en onze supporters. Zonder jullie geen SAMEN PLANNEN vzw!
Dankjewel!
Lees zeker ook de warme woorden op onze website.

Ondernemingsnummer: 0677783342
Bankrekeningnummer: BE33 5230 8090 4846 (Triodos Bank)

