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BEN TOCH IETS WAAK-

ZAMER DAN t^lANNEER IK BUITEN
DE GEVANGENIS LESGEEF'

De gevangenis van Westzaan

mensen door: "Ga maar yoga doen!"
Zij zien dat het werkt.'
Van de bewakers hoort ze dat de

mannen na de les kalmer zijn en dat

ze meer grapjes maken. 'lnmiddels

zijn we bezig ook yogalessen voor

het personeel oP te zetten.'

WAAKZAAM
Maar lieverdjes zijn het niet, de

mannen hier. Sommigen zien er groot
en woest uit. Ze zitten hier voor kleine,

maar ook voor ernstige delicten. Echt

bedreigend vindt Janice ze nooit.

Maar ze blijft wel alert. 'lk begin de

les met ademhalingsoefeningen,
zodat we kunnen landen in de ruimte.

Als ik alleen met hen ben, houd ik

mijn ogen liever open. lk ben toch

iets waakzamer dan wanneer ik

buiten de gevangenis lesgeeÍ.'

Meestal zit de híndoe-geestelijk-
verzorger bij de lessen, maar niet

altijd. Dan heeft ze in geval van nood

alleen haar pieper, een bewakings-
camera en een bewaker oP de gang.

'Er doen jongens mee van wie

ik gehoord heb dat ze weleens

d'Ítbuien krijgen. Vaar in'nijn
les is dat nog niet voorgekomen.
Naar mij gedragen ze zich neties.

Na afloop komen ze me vertellen
hoe fijn het was of me bedanken.'

MOOIERE WERELD
Haar doel is simpel: een minder

agressieve wereld. 'Eigenlijk zou

iedereen yoga moeten doen, vind

ik. Ongeacht wat iemand heeft
gedaan. Deze doelgroeP zit hier

onder best moeilijke omstandig-
heden. Een gevangenis is nu

eenmaal een stressvolle omgeving.
Zonder vrijheid, zonder familie. Als

ik ze een klein beetje peace of mínd

kan meegeven, een beetje rust,

doet me dat goed.'
Wie weet heeft het effect buiten de

gevangenis. Ze zegÍ: 'Misschien krijg
je een vreedzamere samenleving als

mensen wat kalmer worden en

minder agressief. Er zitten hier ook

draaideurcriminelen - mensen die

steeds opnieuw komen vast te zitten

omdat ze weer een delict hebben
gepleegd. Sommigen van hen zie

ik steeds terug in mijn lessen. Stel

dat ik die mensen op een dag hier

niet meer terugzie? Wat zou dat

mooi zijn.' *
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