
	

	

                Jaarverslag 2020  
 
 
Terugblik op 2020 
 
2020 was het vijfde bestaansjaar van Stichting Brandon, dat in mei 2015 is 
opgericht. Vanwege Covid-19 heeft ook Stichting Brandon zich flexibel 
moeten opstellen. Er konden helaas geen trajecten binnen de gevangenis 
uitgevoerd worden. Wel hebben we alternatieve manieren ontwikkelt om 
toch onze werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Dit 
hebben we in samenwerking gedaan met project leider Simone Beijert. 
 
Vrienden van 
 
Het programma ‘Vrienden van Stichting Brandon’ hebben we tijdelijk 
gestopt vanwege Covid-19. Live events en afspraken zijn in deze periode 
niet mogelijk maar zodra er weer mogelijkheden zijn wordt het programma 
weer vol enthousiasme opgepakt.  
 
Actiecentrum Veiligheid en Zorg  
 
De samenwerking tussen het AcVZ is doorgezet. Deze begeleidingstrajecten 
waren in 2019 in individueel en groepsverband. We hebben voor 2020 
andere manieren gevonden om deze trajecten toch door te laten gaan.  
 
Begeleidingstrajecten 
Individuele begeleiding 
De individuele begeleiding was intensiever dan vorig jaar. In 2020 heeft 
Minchenu Maduro in totaal 32 (ex-)gedetineerden begeleid die deel 
uitmaken van de Top600. Er waren 20 deelnemers die het traject vanuit de 
gevangenis volgden en 12 van buiten de gevangenis.  
 
Voornamelijk voor jongeren buiten de gevangenis was het een lastige 
periode. Andere hulpverlening viel weg vanwege Covid-19 waardoor 
Stichting Brandon meer hulpverlening moest bieden zodat sommige 
jongeren niet vervielen in oude gewoontes. Er waren 27 crisisgevallen die 
intensieve begeleiding nodig hadden.  
 



	

	

De gemiddelde tijd die Minchenu Maduro per week aanbesteedde aan de 
begeleiding lag tussen de 25 en 30 uur per week.  
 
Groepsverband 
Omdat groepssessies niet door mochten gaan is er een Skype traject opgezet 
(in samenwerking met de Peter Faber stichting). Wekelijks vonden deze 
Skype gesprekken plaats, afwisselend in een groep van 3 gedetineerde of een 
persoonlijke sessie. Iedere week kreeg een thema in de vorm van een Pep 
quote, bijvoorbeeld: “Je kunt de mensen om je heen niet veranderen. Maar 
je kunt wel veranderen welke mensen je kiest die je om je heen wil hebben.” 
 

 
 
Het was opvallend dat de begeleiding frequenter nodig was omdat jongeren 
vanwege Covid-19 te maken kregen met eenzaamheid. De momenten 
waarop zo normaal gesproken met andere in contact waren zoals de groep 
sessies of de kerk vielen weg vanwege de Corona maatregelen.  
 
Het afgelopen jaar stonden thema’s zoals Zingeving, dood en liefde 
(nabijheid) centraal. Een veel voorkomende angst was om alleen dood te 
gaan. Waar een gedetineerde voor Covid-19 liever alleen in een cel zat ging 
de voorkeur nu uit naar een dubbel cel.  
 
Om hier zo goed mogelijk op in te springen hebben we de thema’s van de 
sessies hierop laten aansluiten.  
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Vrouw en Respect  
In 2019 zijn we begonnen met de training Vrouw en Respect, dit was 
opgezet in samenwerking met de Amsterdamse Plusschool van het 
Regionaal Opleidingscentrum. Met trots kunnen we melden dat we hier in 
2020 mee door hebben kunnen gaan. 
 
Er zijn 6 afleveringen van 20 minuten ontwikkelt die gevangenis wijdt 
uitgezonden kon worden op de “Bajes Tv”. Hierdoor is het bereik enorm 
vergroot van 15 deelnemers per sessie naar +/- 800 deelnemers.  
 
In deze afleveringen komen mensen in beeld van allerlei verschillende 
achtergronden zoals trainers, pedagogen, muzikanten en jongeren zelf.  
Er wordt gesproken over thema’s zoals:  
- Relaties toen en nu  
- Zelfbeeld, hechting  
- Communicatie met vrouwen  
- Seksualiteit en relaties, Mythes  
- Liefde, wensen en grenzen  
- Vaderschap 
 
Aan de hand van de afleveringen zijn er opdrachten die gedetineerde 
kunnen uitvoeren zodat de informatie beter blijft hangen en een 
persoonlijke betekenis krijgt.  
 
De cliënten   
Ondanks de lastige situatie waarin de maatschappij zich verkeert zijn er vijf  
werkervaringsplekken gerealiseerd. Twee plaatsingen zijn in de 
transportsector. De andere drie in de horeca (bezorger, kok en assistent). 
 
Er hebben dit jaar geen eindpresentaties plaats gevonden, maar er zal in 
2021 terug gekeken worden op de periode die gedomineerd werd door 
Covid-19.  
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Preventie traject 
In de media werd een beeld geschetst van jeugd die vanwege de lockdown 
geneigd waren opstandig te worden wat eventueel kon leiden tot het 
criminele pad. Zodra de scholen weer open gingen is Stichting Brandon 
hierop in gesprongen en heeft in samenwerking met het Weekend College 
Amsterdam Zuid Oost een preventie traject uitgevoerd.  
 
De 17 deelnemers waren jongeren tussen de 13 en 15 jaar oud. In de vorm 
van PowerPoint presentaties, vraaggesprekken en oefeningen is er een veilig 
platform gecreëerd waarin gevoelige onderwerpen zoals mannelijkheid, 
onrecht, discriminatie, seksualiteit en geweld werden behandeld.  
  
Je merkte aan de jongeren dat ze echt een grote behoefte hebben om te 
praten over dit soort onderwerpen met jongens onder elkaar en met een 
mannelijk rolmodel erbij. We willen hiermee dan ook verder in 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koffie ochtenden & Corona  
Buurtbewoners hadden vanwege de lockdown nog meer behoefte aan het 
“informeel samenzijn” omdat eenzaamheid een groter probleem werd door 
Covid-19. Helaas kon dit niet op de oude manier plaats vinden. Toch heeft 
Minchenu Maduro een aantal buurtbewoners kunnen helpen in ernstige 
gevallen zoals automutilatie en zelfmoordgedachtes.  
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Hoogtepunten 2020 
 
Skype traject  
Een van de belangrijkste werkzaamheden van Stichting Brandon is het 
faciliteren van begeleiding op zowel individuele als groepsbasis. Het feit dat 
we dit hebben kunnen doorzetten ondanks Corona is zeker een van de 
hoogtepunten van 2020.  
 
Mannen emancipatie  
Het uitrollen van het traject “Mannen Emancipatie” was een echte 
eyeopener. De behoefte van de gedetineerde om te praten en de impact die 
het heeft is enorm. Daarom willen we hier zeker op voortbouwen.  
 
De doelen die we willen bereiken met het traject: 

- Om mannen in hun kracht te zetten  
- Tools te geven om te kunnen omgaan met onrecht rondom 

discriminatie, gender en seksualiteit  
- Vergroten van solidariteit richting andere groepen mensen  
- Doorbreken van toxische mannelijkheid 
- Discriminatie herkennen en er wat van zeggen 

 
De bijeenkomsten vonden fysiek of digitaal plaats. Om de bovenstaande 
doelen te behalen maakten we gebruik van PowerPoint-presentaties, 
vraaggesprekken en oefeningen. Dit gebeurde in samenwerking met 
rolmodellen die als inspirerende gast aanwezig waren bij de sessies.  
 
Rolmodellen van 2020: 
Perry Gits (identiteit, migrantenachtergrond)  
Reanchello Anastacia (Black lives matter) 
Clarence Ligeon (intersectionaliteit) 
Marvin Hokstam (racisme) 
Kwame Carr (afkomst, geaardheid) 
Kenny Zschuchen (toekomstperspectief) 
 
 
 
 
 
 



	

	

Stichting Leergeld  
Een van de hoogtepunten van 2020 is de samenwerking met Stichting 
Leergeld. Deze stichting zet zich in voor schoolgaande kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die 
vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun 
leeftijdgenootjes. De stichting heeft lokale teams die per gemeente bekijken 
wat er nodig is en ook wat er mogelijk is. In samenwerking met ons lokale 
stichting Leergeld hebben we laptops kunnen regelen voor bijstands- 
gerechtigden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conclusie 
 
2020 was een bijzonder jaar. Een jaar waarin we hebben geleerd dat 
Stichting Brandon flexibel en weerbaar is. Een jaar waarin 
samenwerkingen die in 2019 gestart waren steeds meer vorm kregen 
en samen sterk stonden. Een mooi platform om op door te bouwen, 
nog meer krachten te bundelen en te professionaliseren om zo nog 
meer impact te maken.  
 
In 2021 willen we meer zichtbaar worden met het onderwijs platform 
Revolutionair Anders en Belevings-Experiences gaan aanbieden. Dit 
alles ten behoeve om buurt bewoners en professionals samen te 
brengen voor een betere maatschappij. 


