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PERSMEDEDELING 31 augustus 2009
‘Een gevangenis bouwen in Congo, niet simpel maar
wél mogelijk dankzij de inzet van velen’.

Jan de Cock werkt reeds jaren als vrijwilliger in gevangenissen wereldwijd.
In 2005 verbleef hij vrijwillig een maand in de gevangenis van Butembo (Noord-Kivu) in
Congo. De schrijnende toestanden daar grepen hem naar de keel.
In juni 2006 verscheen hierover zijn boek ‘De Kelders van Congo’.
Jan is een man van actie, de toestand beschrijven in een boek was voor hem niet
voldoende. Samen met de Commission Justice et Paix.nam hij het initiatief voor de bouw
van een nieuwe meer menswaardige gevangenis in de nabijgelegen stad Beni.
“Onmogelijk”, zegden de sceptici. ‘Het moét lukken’ antwoordde Jan en richtte samen met
een aantal enthousiaste medewerkers in Vlaanderen de vzw Within-Without-Walls op.
Via vele benefietacties van scholen en verenigingen, individuele giften, lezingen, de
opbrengst van het boek en zelfs een bouwkamp ter plaatse in Beni, bereikte deze groep
de eindmeet. Dit kon enkel omdat ook de locale bevolking en enkele officiële instanties
letterlijk en figuurlijk meebouwden aan het succes. 0p 17 december 2008 werd de nieuwe
gevangenis in Beni ingehuldigd.
De vzw investeerde niet enkel in stenen maar ook in de opleiding van de cipiers, werkte
mee aan programma’s voor rehabilitatie voor de gevangenen en tracht er vandaag nog
steeds op toe te zien dat de mensenrechten gerespecteerd worden.
In de uitzending ‘Een Simpel Plan’ van 7 september (20.40 u) op TV1 kan het grote
publiek meereizen met Jan en zijn vader en op die manier kennismaken met dit
bijzonder verhaal. Of hoe de droom van een individu waarheid wordt door de
dynamiek van een hele groep: de gevangenen, de slachtoffers en de vrijwilligers.
De vzw Within-Without-Walls is een dialoog-en werkgroep rond (ex)gevangenen, slachtoffers en
maatschappij. Momenteel werken wij aan een project van de jeugdgevangenis in La Paz,Bolivië
Wie ons financieel wil steunen kan dit doen op 733-0383079-56 op naam van de vzw WithinWithout-Walls.
Voor meer info en contact kijk op: www.prisoninfo.org .
(Jan De Cock e-mail jandecock@hotmail.com - gsm 0485 607 555)

Ondernemingsnummer : 883.834.997

bankrekeningnr.: 733-0383079-56

