Met YiP werk je
met kunst en
sport aan jouw
beste pad.
Weg van de
criminaliteit en
op zoek naar
een positieve
twist.

Ik wil het...

Ik kan het...

Ik ben het waard...

“Ik wil hier niet zijn en ben gestrest.
Maar als ik rap, paint of boks met de
mensen van YiP, voel ik me even vrij.

“Binnen maakte ik een positieve switch,
maar buiten is niets veranderd.

“Ik ben op mijn beste pad,
door de keuzes die ik zelf heb gemaakt.

Mijn mentor van YiP zegt: ‘Weet je nog wat je binnen
vertelde? Samen maken we een plan: Wat trekt je terug
en wie helpt?’

Ik help officieren, rechters en advocaten met mijn ervaringen.
Samen luisteren en leren we iets nieuws over elkaar.

Ze lijken op mij, maar ook weer niet.
Door hun verhalen krijg ik
nieuwe ideeën. Mijn leven kan er straks,
als ik vrij ben, ook anders uitzien.”

Urban Arts & Sports workshops
Workhops en modules in de gesloten
(forensische) jeugdzorg.

Ik zet drie stappen naar voren en soms één achteruit,
de kleine successen geven me vertrouwen.”

Mentorprogramma
Een vrijwillige buddy of coach voor jongeren die bijna
vrijkomen.

De moeilijke en mooie dingen, wat ik fout en goed heb gedaan,
het hoort allemaal bij mij.
Mijn verhaal is nog maar net begonnen.”
Youthlab
Jonge ervaringsdeskundigen trainen professionals in de
justitiële sector.

Dus...

YiP werkt sinds 2002 met creativ iteit en sport
voor jonge mensen in de gesloten (forensische)
jeugdzorg.
We werken met rolmodellen, kunstenaars en atleten
die intuïtief contact maken met jongeren, en als kritische
bondgenoot van het formele justitiële systeem.
Zij werken met de 5 speelkaarten van YiP W

Energie Een aanstekelijke vibe waar je bij wilt horen
Verbeelding Over alternatieve en positieve ideeën
voor de toekomst
Competenties Iets nieuws leren, niet te makkelijk
en niet te moeilijk
Verbinding Je onderdeel van iets groters voelen
Autonomie Eigen keuzes kunnen maken in hoe en
wat je leert

YiP ontw ikkelt internationale trainingsprogramma’s
voor NGO’s, overheden en andere organisaties die
w illen bijdragen aan de resocialisatie van jongeren
met kunst en sport.
Landen waar YiP actief is (geweest) zijn bijvoorbeeld
Zuid- Afrika, Malawi, Colombia, Kosovo, Albanië, België
en Italië.

www.younginprison.org

