


Tijdens de premièreweken van Cool Abdoul op FilmFest Gent werden we zowat
dagelijks getoucheerd door ontroerend schone dingen tussen mensen. We waren
omringd door filmmakers die onze lenzen scherp stelden, stoere mannen met gouden
(whatsapp) hartjes, geheel onverwachte helpers die tegenliggers geen schijn van kans
gaven, podiumspringers die vol liefde de spotlights draaiden opdat anders bedeesden
zouden kunnen schitteren, ongelooflijk positieve roddelaars, kwaaierikken die zich plots
bewust werden van hun diamantwaarde, groepen die verschillend durfden zijn, of net
gelijkenissen durfden ervaren in verschil.

Sommige dingen hebben ook pijnlijk geschuurd of gewrongen en stonden plots
ongelooflijk in contrast met alle schoonheid. Ontmoetingen in (on-)macht;
geïnstitutionaliseerde normaliteit die ongegeneerd mensen beschadigt; opeisende
recuperatie; het statusbestendigende gebruik van familie- in plaats van voornamen, de
ene keer met en de andere keer expliciet zonder officiële titel ervoor, of het koppig
blijven benoemen van ‘doelgroepen’; cijfers, organisatie of geld die boven mensen
gingen; mensen die expliciet kiezen om te blijven vinden dat wat Touché doet niet over
hen gaat. Het ontsierde de schoonheid van de voorbije periode gelukkig niet, misschien
net omdat het zo haarscherp zichtbaar werd, en we zo nog overtuigder, duidelijker en
onbevreesder kunnen kiezen.

Aangevuurd door al deze sensaties maakten we een paar keuzes. Die keuzes zijn
voorlopig, tot we weer op nog betere ideeën komen, tot de lens weer scherper gesteld
wordt, of tot de veranderende wereld weer iets anders vraagt. Maar voor nu zijn ze wel
heel erg scherp, helder, overtuigd en bij momenten zelfs geradicaliseerd.



We maakten hiervoor al een paar fijne, goed werkende keuzes waar we blij mee zijn,
waarmee we graag onze geloften vernieuwen en waar we vanaf nu nog radicaler voor
gaan:
- Iedereen oplossingsgericht ervaringsdeskundig. Hier bewust iets mee doen

wordt een basisvereiste op de CV’s van wie iets zinnigs wil komen doen bij Touché.
- We gaan altijd uit van mogelijkheden, en remmen alleen als er schade dreigt.
- We nemen geen genoegen met ‘goed genoeg’, al zijn kleine stapjes wat ons

dichterbij onze gedroomde wereld brengt. Die vieren we dan ook uitbundig, als
aanloop naar de volgende stap.

- We delen gul wat ons lief is, en we hebben graag dat mensen zich vrij voelen om
hier helemaal hun ding mee te doen. We rennen hard weg van recuperatie,
verworven rechten, eigendomsdiscussies, territoriumstrijd of andere competitie.

- We werken zonder wachtlijsten, financiële barrières, uitsluitings- of andere
intakeprocedures en zonder te gehoorzamen aan (politieke) tendenzen, maar met
een radikale keuze voor positieve kwaadheid, ongewone combinaties en
ontroering.

- We zoeken manieren om wat we doen gefinancierd te krijgen die zo gemakkelijk en
efficiënt mogelijk lopen, en die tegelijk onafhankelijkheid en samenwerken blijven
realiseren.

- Als dingen fout lopen, is de kompas-vraag ‘wat heeft iedereen nodig om waardig
verder te kunnen?’. Net als agressie is ook het concept ‘verantwoordelijkheid’ aan
een opwaardering toe.

Vanaf nu kiezen we radicaal met onze gut feeling, op een ongeremd positief agressieve
manier, om elk moment opnieuw te zoeken naar goede keuzes en om warme nesten
met en rond mensen te bouwen. Of we mensen blij zien worden is vanaf nu het enige
criterium om te checken of we goed bezig zijn.



GUT 
FEELING

We vinden dat we niet teveel moeten vinden en dat gut feeling ons kompas mag zijn.
En als het dan toch sterker is dan onszelf – wat ons al eens durft te overkomen, dan
kiezen we radicaal voor dingen die we ontroerend mooi vinden. We weten niet altijd
wat aan het doen zijn of waar we gaan uitkomen met wat we doen, maar we weten wel
waarom we het doen, omdat mensen de moeite waard zijn en daar hebben we veel
voor over. Wat ons in vuur en vlam zet, of waar we vlammetjes in elkaars ogen bij zien,
daar gaan we vollebak voor.

Omgekeerd trekken we ongegeneerd de handrem aan als we het gevoel hebben dat
iets niet klopt of gewoon niet goed voelt, als we teveel organisatie-efforts moeten doen
die niet opwegen tegen de fun van gezamenlijke improvisatie, en al zeker als we het
gevoel hebben mee te werken aan iets dat mensen beschadigt.

Hoe meer positief agressief, verschillend verbindend, keuzevrijheid creërend en
oplossingsgericht iets aanvoelt, hoe groter de kans dat we erin duiken.



ONGEREMD 
POSITIEF AGRESSIEF

We geloven niet dat er zoiets bestaat als goeie of slechte mensen, maar we gaan wel
vollenbak voor het aanzwengelen van positieve keuzes. Kwaadheid blijkt daarbij een
sterke aanzwengelaar te zijn, want het geeft tegelijk richting (wat is belangrijk genoeg
om mij kwaad over te maken?) en beweging. Surfen op een positief agressieve golf,
soms alleen, maar liefst samen met anderen, zorgt niet alleen voor veel plezier, maar
creëert ook nieuwe realiteiten. Dat doen we liever dan bestaande gewoontes, normen
of systemen in stand houden.

Daarom conformeren we niet aan ‘dat is hoe het is’ en voegen we ons niet in in de al
dan niet geschreven regels en gewoontes van wat al bestaat. We proberen uit wat
nieuwe realiteiten naast die bestaande systemen kunnen zijn, met zich meebrengen,
voor schoons creëren, … We trekken niet (langer) ten strijde tegen wat al bestaat.
We proberen ook niet om bestaande systemen te overtuigen van ons gelijk. Waar we in
de loop der jaren wel al deel van het systeem geworden zijn, zoeken we een manier ‘to
withdraw gracefully and respectfully’, onder andere door de mensen erin als goede
vrienden te blijven verwelkomen en bezoeken.



ELK MOMENT OPNIEUW 
ZOEKEN NAAR GOEDE KEUZES

Wij zijn niet zo geïnteresseerd in de reden waarom mensen kwaad worden, of in de
manier waarop dat eruit komt (soorten agressie), de intensiteit of de hoeveelheid. Daar
is heel de wereld al rond georganiseerd. We zijn wel geïnteresseerd in wie of wat
belangrijk is voor mensen, waar ze warm van worden, waar ze van dromen, wat hun
goeie bedoelingen zijn, wat ze willen behouden en veranderen en hoe dat er dan uit
zou zien, en vooral hoe ze zich goed en trots kunnen voelen op zichzelf en elkaar.

Samen zoeken naar wat vandaag goeie keuzes (kunnen) zijn is onze voornaamste
activiteit, zowel met mensen die bij ons komen aankloppen als binnen onze organisatie
en samen met anderen in de wereld. Kiezen we bijvoorbeeld liefst voor controle,
bestraffing en uitsluiting om ervoor te zorgen dat niemand kan profiteren, of omarmen
we wie zou willen profiteren liever samen met al de rest, vanuit de veronderstelling dat
mensen goede redenen hebben om te doen wat ze doen, om zo een ondersteunende
en inclusieve samenleving te maken?

Daarbij is de clue niet zozeer die goede keuzes definiëren, maar wel de gezamenlijke
zoektocht, hoe we onderweg met elkaar omgaan terwijl we aan het zoeken zijn, hoe
we zorgen dat niemand overboord valt door al te strenge normen te zetten, hoe we
kunnen zorgen dat de antwoorden morgen per definitie anders kunnen en mogen zijn.



WARM NEST

Woede is niet iets van jongeren, van ‘cliënten’, van gedetineerden, van duidelijk
zichtbare kwaaierikken, van de hedendaagse onder-Corona-lijdende mens. Het is iets
van ons allemaal en het is iets van altijd. Agressie zit ook niet diepgeworteld in
iemand, maar ontvlamt tussen mensen.

Een antidotum voor destructieve frustratie, agressie en geweld is een warm nest. Wie
het moeilijk heeft, krijgt het vaak gemakkelijker dankzij een warme, positieve,
ondersteunende, helpende, liefdevolle entourage.
We zagen de voorbije periode heel veel warme nestjesbouwers aan het werk, met
oneindig veel whatsapp hartjes, gymnastiek met agenda’s om een jongere die het
lastig heeft toch nog te kunnen spreken, supportersclubkes die zich spontaan rond
mensen vormen op de meest cruciale én alledaagse momenten, telefoonnummers en
sleutels die uitgewisseld werden, adoptie van elkaars woorden, de moed om hulp te
vragen als het eventjes niet gaat, collega’s die zonder vragen of aarzelen springen om
elkaar te hulp te schieten, kiezen om sommige dingen bewust niet te benoemen en
andere dan weer met veel tromgeroffel in de verf te zetten, onbevreesd mogelijkheden
zoeken en blijven aanreiken wanneer wanhoop dreigt, …



We hebben niet veel nodig om in actie te schieten, en soms doen we dat onorthodox.
Voor de les ‘afstand-nabijheid in therapie’ zijn we grandioos gebuisd; we zoeken liever
à la minute samen met mensen uit wat nu kan werken dan dat we op voorhand schone
plannetjes met uitgedachte doelen schrijven; we kiezen soms meer met wat we voelen
dan door diep na te denken. Maar we doen dat wel altijd per definitie samen, minstens
met twee, maar veel vaker met een nest errond. En we doen dat in goede en in
kwade tijden. We vieren en applaudisseren met veel plezier en bombarie, en zorgen
ervoor dat iedereen al eens op de feeststoel of het podium kan. Maar ook, en zeker
‘when the going gets tough’, als er eens een wiel afdraait of als er iemand grandioos
met zijn bakkes tegen de muur knalt, ‘we bounce back’ en ‘we’ve got each other’s
back’.

Samenwerken doen we dus heel graag, liefst zelfs. Onze schoonste creaties maakten
we niet alleen, maar samen met anderen. Anderen die vaak compleet anders waren,
maar wel eenzelfde fond deelden. Maar soms werken we ook gewoon echt niet (meer)
samen. Als het teveel wringt. Als de mayonaise niet (meer) pakt. Als de verschillen te
groot zijn en het water te diep is. Als we al teveel moeite moeten doen om begrepen te
worden of te begrijpen. Als de wijn te waterachtig dreigt te worden.

Voor een warm nest is ook vuur nodig. Vuur dat wij graag zoeken én vinden in
kwaadheid. Dat constructief doen kan alleen maar door ontmoetingen tussen mensen
te faciliteren, aan te wakkeren, mogelijk te maken ondanks gigantische drempels,
pijnlijke hindernissen, hoge muren met tralies en diepgewortelde aannames over
anderen. Verbinden, omringen, connecteren, samen oplossingen creëren met
toekomst- en wensgerichte interacties, is hoe we de toekomst boetseren.



IMPACT       METING
De voorbije jaren doken we er af en toe in, in een poging om de impact van wat we bij
Touché doen, te capteren. Heel soms omdat we onszelf afvroegen of het wel echt zo
was, dat wat we aanvoelden. Soms ook omdat we heel graag met de wereld wilden
delen wat voor schoons we hier zo vaak mogen aanschouwen. Maar nog veel vaker op
advies van anderen. Die ons vertelden dat we nood hadden aan ‘objectieve
impactmeting’. Om geloofwaardig te zijn. Liefst in cijfers, want woorden zouden minder
waar(dig) zijn. En nog veel liever in geld. Want dat is pas echt helemaal waar. Terwijl
onze Unique Selling Point alleen maar over subjectieve, menselijke, emotionele
zaken gaat.
Tegelijk merkten we dat, hoewel ’the map is not the territory’, woorden, constructies,
afspraken, gewoontes, … onze realiteit heel erg kleuren en op den duur zelfs vorm
gaan geven. Iets meten doet vermoeden dat het bestaat. Geld uitwisselen verlegt het
mandaat om te beslissen. Een digitaal reservatiesysteem doet vermoeden dat er maar
1 toegangspoort meer is. Een vraag stellen creëert de verwachting dat een ander
antwoordt en vaak ook beslist. Verworven rechten schakelen vragen en vernieuwing
uit.

Daarom bestaat onze impactmeting vanaf nu nog maar uit 1 vraag: worden mensen
er blij van? We specialiseren ons met z’n allen in het opmerken van die momentjes.
Waar zien, horen, voelen we mensen blij van worden? En daar gaan we vervolgens veel
meer van doen, in plaats van dit te noteren in een rapport of te vertalen in cijfers.





Dank je wel, Hassan, voor je grenzeloze zorg voor de jonge Touché-boksers. Dank je wel, Hans, Pieter-
Jan en Giovanni, voor jullie artistieke liefde voor techniek en jullie gracieuze geduld met onze onkunde
op dat vlak. Dank je wel, Yousri, voor je aanwezigheid en voor de manier waarop je ons met je
onwaarschijnlijke (veer)kracht doorheen woelige waters gidst. Dank je wel, Bart, Wendy, Steve, Johan en
Eduardo, om van de wereld een mooi schilderij te maken met jullie heerlijke beelden. Dank je wel,
Yasmin, voor je moedige kwetsbaarheid. Dank je wel, Frederick, om zo fijngevoelig voor ieders noden te
komen helpen. Dank je wel, Ann, voor het vermenigvuldigen van de helpende handen, zelfs in het holst
van de nacht. Dank je wel, Daniël, Pieter, Junior en Daphne, Jean-Pierre, Samir, Rabah, Hans, Femke en
Pieter, om jullie deuren te openen voor gasten van wie je op voorhand niet wist wie je over de vloer zou
krijgen. Dank je wel, Natalie, voor je geruisloze, perfect afgestemde invoegen. Dank je wel, Milosz, voor
de stretch en de sprong in het onbekende, en om anger hero ambassadeur te worden. Dank je wel,
Patrick, om zo hartverwarmend liefdevol gewoon mee te komen doen. Dank je wel, Belo, voor je
sprankelende blik en woorden. Dank je wel, Lieven, om zo ondersteunend aanwezig te zijn, geduldig te
capteren wat nodig is en vervolgens op het perfecte moment eventjes de rugzak over te nemen. Dank je
wel, Ilse, om te durven in een nieuwe rol stappen en zo mooi sorry te zeggen. Dank je wel, Michel,
romantische ziel, om het liefdesverhaal in Cool Abdoul in de spotlight te zetten. Dank je wel, Ismail, om
als een rustige rots het klotsen van de golven van onze emotionele verontwaardiging op te vangen en
vervolgens glimlachend onze aandacht op exact het omgekeerde te richten. Dank je wel, Magali, om
zo’n schone positieve strijdster en bewuste complimentjes-uitdeler te zijn. Dank je wel, Ahmed, om ja te
durven en willen zeggen op ons aanzoek en sindsdien stilletjes trots te wezen. Dank je wel, Nabil, voor
het gul openen van je hart en armen. Dank je wel, Cleo, voor je gracieuze combinatie van kracht en
kwetsbaar zijn. Dank je wel, Bruno, om ons duidelijk te blijven maken wat nog onbeantwoord is. Dank je
wel, Mariem Hassan en One brain track, voor de muzikale ondertiteling van al wat ons lijf voelt bij de film
en alles wat daarbij hoort. Dank je wel, Thibaut, om te durven blijven komen en je te tonen. Dank je wel,
Wim, om zo volhartig in ons verhaal te duiken en er vervolgens mede-auteur van te worden. Dank je wel,
Serge, om volmondig ja te zeggen en vervolgens met je ogen toe en toch schoon welgemikt te springen.
Dank je wel, Patrice, om zo rauw elegant onze compagnon te blijven. Dank je wel, Al, Inka, Josephine,
Stefaan en Leen, om te kiezen om zo ongelooflijk schitterend aanwezig te zijn en ons te tonen hoe pijn
niet dof hoeft te zijn. Dank je wel, Jonas, voor je niet aflatende galante en tegelijk doorzettende zoeken
naar afstemming tussen verschillende werelden, op een manier die niet anders kan dan iedereen
versterken. Dank je wel, Wesley, voor je onvoorwaardelijke en besmettelijke kiezen voor positiviteit.
Dank je wel, Charlotte, om hardnekkig te blijven kiezen voor verbinding. Dank je wel, Jan, om je
nieuwsgierig op te durven stellen. Dank je wel, Bart, om een brug te maken. Dank je wel, Marie, om
gewoon ja te zeggen en daarmee in het ongewone te springen. Dank je wel, Inge, voor je zorgzaam
omgaan met verandering. Dank je wel, Yania, om er blij helpend te zijn. Dank je wel, Didier, om spanning
aan te snijden. Dank je wel, Baharak, om zo schoon ‘nu niet’ te zeggen. Dank je wel, Peter, om zo
schoon te durven komen blinken en tegelijk zo schoon in te spelen op wat hier en nu nodig is. Dank je
wel, Greet, om te kiezen voor een nieuwe weg. Dank je wel, Younes, om zo door te zetten in
betrokkenheid en onze wijze strateeg te zijn. Dank je wel, Frank, om andere werelden binnen te brengen
en daardoor helder te helpen krijgen wie wij zijn. Dank je wel, Nicole, om zo warm te connecteren. Dank
je wel, Bart, om te blijven zoeken naar een link die klopt. Dank je wel, Christine, om rustig aanwezig te
blijven. Dank je wel, Philippe, voor je gas- en rempedalen. Dank je wel, Mohamed, om zo vol lef
kwetsbaar te zijn. Dank je wel, Abdel, voor het waar maken van je ongelooflijk mooie ambities. Dank je
wel, Ann, om zo meticuleus backbone te spelen. Dank je wel, Bram, voor je engelengeduld en je heerlijke
droge humor tijdens het samenbrengen van 2 onverzoenbaar lijkende werelden. Dank je wel, iedereen,
om zo blij te zijn met en voor elkaar.
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