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2020 was door de Covid 19 pandemie voor de ganse wereld een bijzonder jaar. Zowel
ons geliefde thema, kwaadheid, als de belangrijkste mensen met wie we mogen werken,
(ex-) gedetineerden en jongeren, werden dit jaar nog meer dan anders uitgedaagd in hun
veerkracht en potentieel. De kracht in spanning vinden, ons motto sinds een aantal jaar,
werd daarmee plots een algemene zoektocht voor ons allen.
De sereniteit, de veerkracht en het altruïsme waarmee we gedetineerden zagen omgaan
met de beproevingen van hun nog sterker ingeperkte vrijheid en mogelijkheden om hun rol
als vaders, partners, dochters te spelen, toucheerde ons en inspireerde tot ‘Publiek
Koleriek’. Mensen wisselen er sinds april 2020 ervaringen en oplossingen uit over hoe ze
met hun eigen frustraties, kwaadheid en agressie omgaan.

De creativiteit van jongeren zette ons ertoe aan om nog verder op zoek te gaan naar
zoveel mogelijk manieren om in contact te blijven met de oplossingen die zij en anderen
(nodig) hebben in het omgaan met hun agressie. Videobellen bracht wie veraf zat
dichterbij, we herontdekten de ouderwetse brievenpost, we belden met cliënten en wie
hen lief is, we verkenden de mogelijkheden van digitale platformen, en bovenal, we
maakten wie beroep op ons deed medeauteur van een hernieuwde manier van werken:
We maken komaf met wachtlijsten, door ze simpelweg af te schaffen. Mensen die
aankloppen, worden zo snel en warm mogelijk ontvangen. Iedereen met een vraag rond
zijn/haar agressie is en blijft welkom, zolang dat gewenst en nuttig is. Wat we doen, doen
we oplossingsgericht. We zijn positieve strijders, die mogelijkheden zoeken of waar nodig
creëren, samen met iedereen die bij ons binnenvalt, huppelt, geduwd wordt, passeert of
blijft plakken. Elk moment is een actief keuzemoment, en keuzes maken we samen.
Professionaliteit staat ten dienste van ervaringsdeskundigheid. Professionals zijn niet meer
(en niet minder) dan supporterende coaches die de expertise van mensen zelf doen
floreren. Als mensen iets moois willen doen om een ander vooruit te helpen in diens
agressiezoektocht, juichen we dat niet alleen toe, dan brengen we ook alles in stelling om
dat mogelijk te maken. We voorzien meer variatie in ons aanbod, om de keuzevrijheid
groter te maken, opdat mensen zelf kunnen kiezen wat voor hen goed werkt.

Positief Agressief
MAAK JE KWAADHEID IETS OM TROTS OP TE ZIJN
Touché gaat resoluut voor een positieve benadering van kwaadheid en agressie. We
bieden oplossingsgerichte programma’s, training, coaching, preventieve workshops en
herstelgerichte activiteiten voor iedereen die met spanning te maken krijgt.
Zonder in te boeten aan kracht gaan we steevast op zoek naar positieve manieren om
spanning te kanaliseren. Alle trajecten zijn erop gericht eigen spanning te leren
(h)erkennen, controleren, hanteren en uiteindelijk ook de kracht ervan constructief in te
zetten. We benutten de brandstof van kwaadheid om dingen gedaan, veranderd en
verbeterd te krijgen.
We creëren oplossingsgerichte plekken waar geluisterd en gereflecteerd wordt, waar
spanning benaderd wordt als een wil om vooruit te geraken, als een levenskracht. Een
plek waar aandacht gaat naar wie men wil zijn, (verborgen) talenten en uitzonderingen op
problemen. Waar men nieuwe vaardigheden aanleert en zichzelf anders kan leren kennen.
Iedereen met een vraag rond zijn/haar agressie is welkom bij Touché. We werken met
volwassenen en jongeren, justitiecliënteel en vrijwillige cliënten, mannen en vrouwen, …
We bieden begeleiding en coaching, vorming en intervisie, procesbegeleiding en
sensibiliserende campagnes, allemaal zowel individueel als in groep. We zijn verbindend
en sociaal ondernemend actief in verschillende sectoren: het gevangeniswezen,
jeugdzorg, welzijnswerk & geestelijke gezondheidszorg, organisaties & bedrijven en het
onderwijs.

Agressie vertelt dat er iets belangrijks aan de hand is, dat om verandering vraagt en waar
dus een wens in verscholen zit. De energie in agressie als brandstof voor mooie wensen
laten fungeren, is de kunst.
Wij zagen het Ismail en Junior doen in hun bokstrainingen voor jongeren, Majid in hoe hij
kiest om partner voor zijn vrouw en vader voor zijn zoontje te zijn, Katrien in hoe ze koos
voor een nieuw professioneel pad, Xavier in hoe hij naast ‘autist’ ook gewoon een coole
jonge gast leerde zijn, Peter in hoe hij net dankzij ADHD als verklaring kon kiezen voor een
zinvol leven, … En jij, waar en hoe strijd jij trots voor?

Je agressie op temperatuur krijgen
Iedereen heeft zijn/haar geprefereerde strategie om om te gaan met zijn/haar eigen
kwaadheid en agressie, die leef- en werkbaar te houden of maken, en die op de gepaste
temperatuur te krijgen of houden. De kunst der kwaadheid bestaat er telkens in om de
perfecte balans, dosering, uitingsvorm, timing en focus voor je kwaadheid te vinden.
We hebben allemaal onze best ingeoefende, best werkende, meest vertrouwde manieren
om die balans te vinden, om onszelf te kalmeren op momenten dat we dreigen over te
koken, om onszelf op te warmen of op te peppen wanneer we meer moed of grinta nodig
hebben om de verandering waar we naar verlangen waar te maken, om onze kwaadheid
op het juiste doel te richten in plaats van het af te reageren op een toevallige passant, …

Op basis van ons dagelijks werk met mensen in het zoeken van die balans, identificeerden
we tot nu toe 4 oplossingsgroepen of manieren om kwaadheid te kanaliseren:
oplossingsgerichte communicatie, work-out, verstilling en creativiteit. Oplossingsgerichte
communicatie kan praten met iemand anders inhouden, maar staat ook voor de manier
waarop je met jezelf ‘in gesprek’ gaat op momenten van kwaadheid. Als je dat doet op
een manier dat je uitzoekt wat je kwaadheid je vertelt, wat belangrijk genoeg is om zoveel
kwaaie energie aan te spenderen, welke verandering je nodig hebt, wat je graag wil zien
gebeuren in plaats van wat je frustreert, hoe je dat zou kunnen aanpakken, …, dan doe je
dat oplossingsgericht. Work-out betekent dat je de agressieve energie op een
gecontroleerde manier ontketent. Verstilling staat dan weer voor het omgekeerde: kalmte
in jezelf opzoeken, door het stil te maken. Veel mensen creëren tenslotte letterlijk moois uit
kwaadheid, in de vorm van kunst, of laven zich aan de artistieke creaties van anderen.
Het is nuttig om jezelf hierin te kennen, en om tegelijk je opties wat te verbreden, door te
experimenteren met andere soorten oplossingen. Want niet elke situatie leent zich ertoe
om bijvoorbeeld je agressie uit te schreeuwen. Of als je geprefereerde strategie erin
bestaat om over je kwaadheid te praten, dan is het misschien niet zo wijs om dat te doen
als je omringd wordt door even kwade anderen die je misschien alleen maar in negatieve
zin zouden ophitsen. Doel van alles wat we bij Touché doen rond het kanaliseren van
kwaadheid is keuzevrijheid en flexibiliteit vergroten in wat je op momenten van kwaadheid
kan doen, opdat het resultaat ervan iets kan zijn waar je trots op bent. In 2020 bestonden
onze activiteiten voornamelijk uit begeleidingsgesprekken, bokssessies, verstillingssessies,
vormingen en campagnes.

Klapt’ erop
COMMUNICATIE - BEGELEIDING
Oplossingsgericht (leren) communiceren over, in of vanuit je kwaadheid is één van de
manieren om er constructief mee om te gaan. In het aanbod van Touché vertalen we dit in
een oplossingsgericht begeleidingsaanbod, waarbij mensen in gesprekken met een
begeleider, met anderen en uiteindelijk ook met zichzelf, op zoek gaan naar wat hun
kwaadheid hen vertelt, wat zo belangrijk is voor hen dat ze ervoor willen vechten of
strijden, en wat ze graag in de plaats zouden willen en hoe ze dat op een manier kunnen
aanpakken dat de kans zo groot mogelijk wordt dat hun wens werkelijkheid kan worden.
In die gesprekken kunnen mensen oefenen met deze manier van communiceren, met als
doel dat ze hier hun eigen taal in kunnen ontwikkelen, om die nadien toe te passen in hun
eigen denken (innerlijke dialoog) en spreken met anderen.

Het liefst leren we mensen in al hun geuren en kleuren kennen. We ruilen radicaal en met
overtuiging de feiten, het dossier en de zorgen in voor wie de persoon in kwestie graag wil
zijn, het verkennen van de gewenste toekomst en een gedetailleerde voorstelling ervan.
Agressie speelt de hoofdrol in de gesprekken, als een emotie die naast belangrijke
informatie ook een energie bevat die iets in gang kan steken of tot verandering kan leiden.
We maken dus een shift van een emotie die vaak bedekt wordt met schaamte en schuld
en gelinkt wordt aan destructiviteit naar een emotie die niet alleen een signaalgever is (en
dus vertelt dat er iets belangrijk aan de hand is) maar ook tot belangrijke verandering kan
leiden en dus een onaangeboorde energiebron gezien wordt.
“Ik voelde veel schaamte om naar hier te komen, een begeleiding volgen omdat je
agressief bent is niet iets waar je mee te koop loopt. Als ik hier ben, voelt het anders.”
We willen een vrijplek creëren waar mensen kunnen experimenteren, kennis over zichzelf
en hun kwaadheid kunnen komen losweken, waar ze op momenten dat het nuttig is
terecht kunnen én hun colèrige energie op goede temperatuur kunnen krijgen zodat de
spanning die erin vervat zit richting kan geven aan dromen.

Klapt’ erop
COMMUNICATIE - BEGELEIDING

In 2020 gingen 16 Touché-begeleiders 1.428 keer in gesprek met 346 mensen. 179 keer
gebeurde dat samen met iemand uit de sociale context erbij.
70% daarvan waren volwassenen en 30% jongeren.
61% van de gesprekken gingen door bij Touché in Gent, 30%
(Oudenaarde, Gent, Dendermonde of Brugge) en 9% ergens anders.

in een gevangenis

56% kwam vrijwillig aankloppen bij Touché, 44% deed dat op aanraden van justitie of een
andere hulpverlenende instantie.

In 2020 startten we ook een unieke samenwerking op met de gevangenis van Leuvencentraal en Bart Schoovaerts. We bereidden er een éénmalige gezamenlijke
gespreksgroep voor rond agressie met gedetineerden en mensen van buiten de muren,
waarbij we onze beider methodes vermengen tot een nieuw geheel. De bekendmaking en
voorbereiding binnen de muren werd in samenspraak met de gevangenisdirectie
opgenomen door een gedetineerde cliënt van Touché. Via hem verzamelden we ook
bijdrages voor de Publiek Koleriek campagne van gedetineerden.
Mensen met een specifieke expertise in het positief inzetten van hun agressie nemen een
steeds centralere rol in in de werking van Touché. Zo experimenteren we verder met ‘peer
to peer’ support in de gevangenis, de rol van ervaringsdeskundigheid bij preventie, …

Out of the boks
WORK OUT - BOKSTRAINING
Boksen en agressie vormen een nuttige synergie, soms gebaseerd op schijnbare
paradoxen (bv. ‘leren vechten om minder te vechten’). Agressieve energie uitwerken in een
gecontroleerde, respectvolle, constructieve omgeving, bijgestaan door een fysieke en
mentale coach, met anderen in een soortgelijk leerproces, creëert positieve effecten op
het gebied van fysieke en mentale gezondheid (ontspanning en ontlading, innerlijke rust,
zelfvertrouwen, zelfbeheersing, plezier, focus), minder agressieve explosies, minder
onderbrekingen in school-, levens-, werk-, relationele of begeleidingstrajecten, zich
begrepen, erkend en gewaardeerd voelen in hun capaciteiten en talenten, en onderdeel
worden van een inclusieve, warme, ondersteunende gemeenschap.

In 2020 konden we net voor de ingang van de Coronamaatregelen 1 boksreeks van 10
sessies afwerken met een groep van 13 jongeren tussen de 12 en 19 jaar. De jongeren die
deelnemen aan de work-out sessies zijn over het algemeen jonger dan diegenen die voor
een begeleidingsaanbod kiezen. De bedoeling was om het boksaanbod nadien om te
zetten en te verankeren in een continu aanbod, maar Corona en het bijhorende verbod op
het beoefenen van fysieke contactsporten, zorgde voor uitstel.
Dit aanbod wordt steeds meer van begin tot einde in handen genomen door mensen die
voorheen begeleiding volgden bij Touché en er nu voor kiezen om zich in te zetten voor
positieve projecten ten dienste van anderen.
“Het is ongelooflijk, ik krijg mijn zoon normaal gezien niet ergens naartoe en al zeker niet
op zondag, maar nu lukt het zonder enige aanmoediging!”
Een papa
“Dag Veerle, ik stuur je nog een berichtje om eens te luisteren of er al opnieuw kan
gebokst worden. Ik heb er nood aan.”
Een jongere
“Het was een topeditie, de jongeren zijn fysiek erg ver gegaan en desondanks bleven ze
erg gemotiveerd.”
Ismaïl Abdul, trainer

In het oog van de storm
VERSTILLING
Verstilling is een manier om kwaadheid, frustraties en agressie te kanaliseren. Verstilling als
bewuste keuze om stil te staan en plaats te maken voor ‘body-mind-awareness’ kan
helpen om de realiteit anders te ervaren. Lichamelijk gewaarzijn kalmeert gedachten en
gedragingen, creëert bewustzijnsverruiming, een heldere kijk en keuzevrijheid en verlaagt
het algemene spanningsniveau.

Samen met Bart Weetjens, expert in verstillingstechnieken als Zen monnik, oprichter van
Apopo, the Wellbeing Project en La Grande Terre, zoekt Touché naar de meest nuttige,
efficiënte en makkelijk toepasbare methodes als mogelijk (preventief) antwoord op
agressie. Op die manier willen we mensen een verstillende ontdekkingsreis naar hun
gewenste verhouding met hun eigen kwaadheid en agressie aanbieden.
In oktober 2020 startte een eerste try-out van 8 sessies in de gevangenis van
Oudenaarde, met een diverse groep deelnemers van binnen en buiten de muren. We
mikken eerst op volwassenen, om daarna te zien hoe dit ook iets voor jongeren kan
betekenen. Corona zorgde ook in dit aanbod voor een pauze na 3 bijeenkomsten.

Positief aan de slag met agressie
VORMING
Touché koos voor een elegante spreidstand: we willen de ganse wereld besmetten met
het positief agressieve virus, maar we willen geen grote organisatie worden. Dat zou onze
colèrige energie teveel afleiden naar het runnen van een organisatie, terwijl we die net
willen inzetten voor de essentie.
Eén van de manieren om die spreidstand te kunnen waarmaken, is het doorgeven van
ons model aan anderen. We doen dat door vormingen te geven aan organisaties, scholen
en bedrijven. Het resultaat van deze vormingen is dat mensen op een positieve manier
naar hun eigen kwaadheid kunnen kijken, dat zij de positief agressieve visie kunnen
uitdragen in hun eigen werkcontext, en dat ze de Touché-methodes kunnen toepassen in
het werken met mensen in hun specifieke setting.

Corona zette de live vormingen tijdelijk on hold, waardoor we dit jaar aan de slag gingen
met online vormingen. Via die weg bereikten we in 2020 246 mensen.
Bij de vormingen zetten we steeds meer in op het werken met gemengde groepen i.v.m.
de verhouding die mensen hebben met hun eigen kwaadheid, waarbij de ontmoeting
tussen mensen op zich vaak een grote meerwaarde blijkt, naast het gegeven dat mensen
op die manier erg veel van elkaar kunnen leren.

“Goed dat de opleiding niet enkel gericht was op ons cliënteel, maar ook op onszelf. Vaak
worden wij wat vergeten in opleidingen. Het was een persoonlijke meerwaarde. De
opleiding is praktisch met concrete handvaten.”
Deelnemer vorming ‘Oplossingsgericht werken met agressie’
voor medewerkers van de Psychosociale Diensten van de gevangenissen

Positief aan de slag met agressie
TOUCHÉ ZELF
De mensen met wie we in 2020 aan de slag mochten, toonden ons opnieuw de weg in dit
gekke pandemiejaar.
Keuze leidt tot meesterschap. Niets werkt altijd voor iedereen. Eenheidsworst bij agressie
werkt als een tang op een varken (en vraagt dus vakmanschap en maatwerk).
Keuzevrijheid ervaren op momenten van spanning is nuttig.

“Ik had me ingeschreven om te boksen maar ik ben niet gestart. Ik heb er wel voor
gekozen om individuele gesprekken te starten. Het kennismakingsgesprek met de Touchécoach heeft me geholpen om te beseffen dat ik misschien beter eerst praat. Ik heb schrik
dat ik mezelf nu zou verliezen in het boksen.”

Dankzij Corona verrijkten we onze menukaart met een online aanbod waarbij mensen via
chat, sms, Whatsapp, facetime, zoom of eender welk medium dat voor hen comfortabel
voelt en haalbaar is voor de begeleider aan de slag kunnen rond agressie. Niet alleen de
manier waarop we contact hebben, maar ook de frequentie, duur en aard van de
samenwerkingsrelatie wordt hierbij beïnvloed. We merken een verschuiving van standaard
gesprekken naar begeleidingsinhouden die op kortere momenten met een hogere
frequentie via verschillende kanalen besproken worden. We bereiken hiermee niet alleen
meer mensen, we creëren hiermee ook de mogelijkheid om zelf aan te geven en te
beslissen op welk moment zij gebruik wensen te maken van welk onderdeel van het
aanbod of een combinatie daarvan voor een bepaalde periode. We bereiken hen dus ook
gerichter en efficiënter in hun agressieve taal. De cliënt is architect van zijn of haar traject,
vergezeld van zijn of haar supporters.

Positief aan de slag met agressie
TOUCHÉ ZELF

Jongeren leren ons dat een ervaringsdeskundige coach een belangrijke rol speelt in het
willen zetten van de stap om kennis te maken met Touché, om zich op een veilige manier
open te stellen en om zich (h)erkend te weten in wat er zich afspeelt. De coach, opgeleid
vanuit de praktijk én gesterkt door een theoretisch onderbouwde oplossingsgerichte
opleiding opent harten en hoofden en luistert vanuit die vertrouwelijkheid met
oplossingsgerichte oren naar de jongere. De jongere wordt in zijn volle glorie en potentieel
benaderd, wordt aangesproken op zijn talenten en uitgenodigd om volgehouden te
speuren naar wat er wel lukt, hoe dit nog groter zou kunnen worden en hoe dit de
gewenste toekomst dichterbij kan brengen. Coaches doen samen met jongeren niet
alleen drempels sneuvelen, ze hanteren een toegankelijke taal, connecteren sneller en
efficiënter, bouwen waar nuttig/nodig bruggen en worden sneller als ‘te vertrouwen’ en
‘onafhankelijk’ ervaren net omdat ze geen deel uitmaken van bestaande structuren binnen
de jeugd- en jongvolwassen hulpverlening.
“Ik leerde Younes via het boksen kennen. Ik wil een individuele begeleiding starten, maar ik
zou dat het liefst met Younes erbij doen, omdat dat goed voelt.”

We leiden steeds meer mensen op om na een begeleidingstraject zelf aan de slag te gaan
om anderen vooruit te helpen met hun kwaadheid. Dat doen we door een combinatie aan
te bieden van individuele coaching, ervaringsgericht leren door een actieve rol op te
nemen in de organisatie van één van de projecten en het aanbieden van inhoudelijke
training. In 2020 werkten we op die manier met een tiental mensen. Zij bepaalden ook
mee de koers van onze organisatie voor het komende jaar.

Let’s spread the positive aggressive virus
ACTIES
Omdat we ervan uitgaan dat we, om een positief agressieve wereld te creëren, niet alleen
mensen nodig hebben die worstelen met agressie en daar beter mee willen leren omgaan,
maar evengoed al wie zichzelf niet meteen vereenzelvigt met kwaadheid en agressie, en al
wie zich daar tussenin bevindt, zetten we graag in op acties en campagnes allerhande die
al dit volk mee het positief agressieve bad in kunnen krijgen.
Publiek Koleriek startte als een publiekscampagne en werd intussen een ongoing
Facebookgroep waar suggesties en tips over het constructief aanpakken van kwaadheid
uitgewisseld worden. Die variëren van zaadbommen planten, via sporten en musiceren tot
boosheidsladders voor kinderen.

We mochten het publiek van the Impact House te woord staan in hun Impact Monday
reeks. Groepen studenten van de HoGent gingen in het kader van hun project Broodnodig
de hort op met Touché-materiaal en maakten daar zelfs radio mee. Team Veerkracht
creëerde meer slagkracht voor Touché en Missing You. Onze eigen colère verbonden we
graag met die van een aantal mede-sociaal ondernemers in een videoboodschap over de
wereld die we ons allen toewensen. We werden lid van de internationale groep ‘Solution
Focused Dismantling Racism’. We namen deel aan de stuurgroep van Project M, een
project rond mannelijkheid van vzw Zijn in de gevangenis van Ruiselede. En dankzij
Ashoka zijn we 1 van de 30 deelnemers aan ASPI-Re, een revolutionair, internationaal
digitaal programma.

Impact

INDIVIDUEEL
(zelf-) respect, positieve emoties, betere conflictoplossingsvaardigheden

96% voelt zich beter na een Touché-traject. 87% ervaart meer keuzevrijheid in situaties
waar kwaadheid een rol speelt.
RELATIONEEL
duurzame, solidaire relaties

37% maakte minder breuklijnen mee op school (bv. een schorsing) of het werk (bv. werk
verliezen door een agressie-incident), 79% in begeleidingscontext (bv. uitsluiting uit een
voorziening) en 96% op relationeel vlak (bv. contact met kinderen).
SOCIAAL
succesvolle (re-)integratie (accelerator voor reclasseringsplannen)
& minder schadelijk geweld
ECONOMISCH
€ 1 in Touché = € 72 return
€ 14.5 miljoen / jaar in België
SYSTEMISCH
positief aggressieve & oplossingsgerichte cultuur

“Touché zorgt voor een versnelling van de reclasseringsplannen. Touché is de enige
organisatie die geen bureaucratische muur rond haar werking optrekt en die ook voor de
‘moeilijkste’ gedetineerden open staat (de moeilijkste ziet ze zelfs nog het liefst komen).
Uiteraard resoneert dat engagement in de inrichting waar Touché actief is. Een inrichting
die kan werken aan reclassering heeft minder veiligheidsproblemen waardoor er meer tijd
komt voor … reclasseringsinspanningen. De inzichten van Touché kunnen ook erg nuttig
zijn voor personeelszaken, net omdat die er zijn (en maar blijven komen) door de
basiswerking met gedetineerden.”
Hans Claus, Directeur Strafinrichting Oudenaarde

Doe mee!
2021 wordt voor Touché het post-revolutionaire tijdperk. Nu we onze wachtlijsten
afschaften, onze menukaart verruimden, naast live activiteiten ook van alles online kunnen
aanbieden, dankzij het online gebeuren wereldwijde mogelijkheden zien, gezamenlijke
creaties met gelijkgezinden steeds meer onze norm wordt, kan het dak eraf! We gaan met
meer goesting dan ooit tevoren voor het verzoenen van polariteiten. Toegepast op onszelf
doen we dat door al wie worstelt met agressie heel warm welkom te heten en te
soigneren met de best denkbare begeleidingsvorm op maat van elke mens die over onze
drempel stapt, en tegelijk letterlijk de wereld verder te besmetten met een positief
agressieve pandemie. Grootse dingen op mensenmaat, daar gaan we voor.
En jij, waar wil jij voor strijden? Hoe ga jij zorgen dat je trots kan zijn op wat je deed met je
colère? Wij zien je alvast graag komen, mét je colère als het even kan! We zoeken graag
samen uit wat we er samen mee kunnen creëren. Deze mogelijkheden zijn er nu al om
mee te doen:

Adoptie voor durvers: Maak een begeleiding mogelijk voor wie dat
niet kan betalen, doe een gift of start een doorlopende opdracht op.
Publiek Koleriek: Laat horen hoe jij jouw frustraties, kwaadheid en
agressie positief kanaliseert, en breng anderen zo op ideeën.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief, volg ons op sociale media en houd
onze website in de gaten. Zo blijf je op de hoogte van de plannen
die we beramen en kan je mee komen doen wanneer er iets
passeert waar je wel eens van wil komen proeven.
“Bedankt om mij te bedanken. De donatie is gaarne gedaan. Ik vind het werk van Touché
zo ontzettend belangrijk. En ik wil mening graag kracht bij zetten. Daarom steun ik jullie
met een gift. Ik vind ook dat jullie werk meer maatschappelijke aandacht mag krijgen. Het
is niet alleen belangrijk voor de levens van de gedetineerden, maar ook voor de
maatschappij in haar geheel, nu en in de toekomst. Het zal nog wel even duren vooraleer
agressiebeheersing een doel wordt van de eindtermen. Ondertussen wil ik Touché en jullie
engagement om die organisatie te doen groeien op mijn bescheiden manier
ondersteunen.”
Jo, ondersteuner
“Dit ontroert mij zó! Wat een prachtige uitnodiging, wat een ontzettend fijn aanbod, wat
een erkenning voor het demoniseren wat soms in mij opkomt en ik niet de boventoon wil
laten voeren…. Ik ben hier heeeel blij mee!!!”
Quorry na het ontvangen van de Touché-nieuwsbrief

