
Wat gebeurt er met mij?

Zit een van je ouders in de gevangenis? Dan kan je andere ouder voor jou zorgen.

Zitten alle twee je ouders in een gevangenis of kan je andere ouder niet voor je

zorgen? Dan kan een familielid je misschien opvangen.

Kan je niet bij familie terecht? Dan zoekt de integrale jeugdhulp naar een

oplossing, zoals een plaatsing in een pleeggezin of een jeugdhulpvoorziening.

Kan ik mijn ouder(s) nog horen of zien?

Ja, dat kan zeker. Je hebt het recht om regelmatig persoonlijk contact te hebben met

de ouder van wie je gescheiden bent.

Er zijn verschillende manieren om contact te houden met je ouder(s) in de

gevangenis:

Bezoek je ouder(s) in de gevangenis

Je hebt recht op minstens 3 bezoeken per week. Minstens 1 op woensdagnamiddag

en 1 in het weekend.

Je hebt geen toelating nodig van de gevangenisdirecteur. Je moet wel een

identiteitsbewijs tonen.

Ben je 15 jaar of jonger? Dan moet er altijd iemand van 18 jaar of ouder met jou mee

gaan.

Sommige gevangenissen organiseren een 'afzonderlijk kinderbezoek' en een

'ongestoord bezoek'.

Veel gevangenissen organiseren ook extra activiteiten, bijvoorbeeld met

Sinterklaas of op Pasen. Zoek op wat ze organiseren in de gevangenis van jouw

ouder.

Benieuwd hoe dat gaat, iemand bezoeken in de gevangenis? Esmée vertelt het in

deze video:

Bel met jouw ouder(s)

Je kan je ouder niet zelf opbellen in de gevangenis. Je ouder kan wel jou opbellen

vanuit de gevangenis.

Chat met tZitemzo

Wo: 14-17u

Door Kenniscentrum Kinderrechten 11-18 jaar

MIJN OUDERS ZITTEN IN DE GEVANGENIS, WAT NU?

Bij een kinderbezoek bezoek je je ouder in een aangepaste ruimte voor

kinderen en jongeren. Daar kunnen jullie bijvoorbeeld samen een spel

spelen, knutselen of een boek lezen.

•

Tijdens een ongestoord bezoek kan je je ouder bezoeken in een aparte

ruimte die lijkt op een woonkamer samen met maximum vier andere

familieleden, zodat jullie even alleen kunnen zijn.

•

PRAAT EROVER

Bel met Klachtenlijn

kinderrechten

Gratis op 0800 20 808. Ma-do: 9-
17u. Vr en schoolvakanties: 9-16u.

Mail met Klachtenlijn

kinderrechten

Antwoord binnen de 5 werkdagen

Ga langs bij tZitemzo

Alleen op afspraak, wo: 14-17u

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

http://www.tzitemzo.be/jongeren/contact2
tel:0800 20 808
mailto:klachtenlijn@kinderrechten.be
http://www.tzitemzo.be/jongeren/contact2
https://awel.be/forum


Je kan eventueel op voorhand met elkaar afspreken hoe vaak en wanneer jullie

graag zouden bellen.

Stuur brieven naar jouw ouder(s)

Je kan op elk moment een brief sturen. Je mag er zoveel sturen als je wil.

Het gevangenispersoneel mag normaal jouw brief niet lezen. Behalve als de brief

een gevaar vormt voor de veiligheid en de orde van de gevangenis, bijvoorbeeld als

ze vermoeden dat er iets verboden bij de brief zit. Dan kan de directie de brief

openen.

Wil je meer weten?

Zoek je meer informatie, advies of psychosociale hulp? Contacteer dan het

Justitieel Welzijnswerk van het CAW in jouw buurt. Zij beantwoorden vragen van

kinderen en jongeren over hun ouders in de gevangenis. In de meeste

gevangenissen organiseren zij ook de kinderbezoeken in de gevangenis.

Denk je dat jouw kinderrechten geschonden worden en heb je een klacht? Je kan

altijd terecht bij de Klachtenlijn Kinderrechten.

Voel je je soms verdrietig omdat je ouder in de gevangenis zit? Dat is heel normaal

en je bent niet alleen. Praat erover met iemand die je vertrouwt. Of praat erover

met iemand die je niet kent, maar die je wel graag helpt.

Bekijk ook het verhaal van Lindsay. Haar papa zat 3 jaar in de gevangenis:
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https://www.desocialekaart.be/zoek?who=justitieel%20welzijnswerk&map=1
https://admin.watwat.be/hulp/klachtenlijn-kinderrechten
https://admin.watwat.be/zoek-hulp

