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Margot
Ronse en hangjongeren: deze twee woorden worden
blijkbaar nogal vaak met elkaar geassocieerd. De
krantenkoppen liegen er niet om. In het nieuwsblad:
Hier zijn de bewoners de last van hangjongeren beu!
20 procent van de Ronsenaars voelt zich in het
stadscentrum vaak onveilig. En in de Standaard:
Ronse wordt ook wel klein Brussel genoemd. Straks
hebben we hier toestanden zoals in Molenbeek.
Khaled en ik gaan op zoek in Ronse naar deze
zogenaamde hangjongeren. Wij vragen ons af wat zij
daar zelf over te zeggen hebben. Wij zijn een klein
beetje zenuwachtig en een beetje bang geworden
ook. Maar we gaan ervoor!
We zien daar een paar jongeren. Die komen uit de
schoolpoort. Het is woensdagnamiddag. De school is
net gedaan. We zullen ze even aanspreken.
Khaled
Ze zijn geen hangjongeren???
Margot
Neen, dat zijn geen hangjongeren.
Khaled
Alleman praat.
Margot
We zullen hen even vragen wat zij denken over
hangjongeren.
Jongere 1
In Ronse… zijn er wel hangjongeren op straat maar
persoonlijk vind ik dat het nog meevalt. Dat het niet
zo erg is.
Jongere 2
Soms denk ik wel van ja, wat steken die uit! Maar
voor de rest ja. Ze doen wat ze willen doen…dus ja…
Jongere 3
Ik weet niet hoe ik dat moet uitdrukken: zo meer de
Marokkanen en zo.
Margot
Wij hebben inmiddels een hele namiddag en avond
doorgebracht in Ronse. Geen hangjongeren gezien.

Dus we spreken af met Luc. Dat is een coach van
Jores Jongerenwerker. Aangezien Luc deze jongeren
echt kent, vragen we hem wat meer informatie over
hen. En we vragen hem of we samen met hem op pad
mogen.
Luc
De jongeren die op straat zijn, zijn een beetje tegen
gezag. Ze hebben niet graag dat je naar hen toekomt
Dat je de baas over hen speelt. Ze hebben gebrek aan
respect soms. Ze willen een beetje gerespecteerd
worden. Als je ze goed kent, mag je ze aanspreken in
verband met overlast dat ze veroorzaken: blikjes
weggooien, of gelijk wat.
Margot
Waar gaan we nu naartoe Luc?
Luc
Naar de brug! Het is hier juist achter, de brug, zie ik.
Heb je die affiche gelezen? Gelieve de trappen vrij te
houden tijdens de openingsuren van de bib. Dank
voor het begrip.
Margot
Er komen druppelsgewijs steeds meer jongeren bij.
Khaled
Misschien de oudere jongeren?
Margot
Ja, die zijn ouder. Die nu gaan komen. Ik denk dat dit
nu misschien wel eens de echte hangjongeren
zouden kunnen zijn uit de krant.
We zijn hier dus aan de voorkant aan de bibliotheek.
Hier is een klein parkje. Hier zijn ook enkele trappen.
Enne… Daar zitten een 5-tal jonge gasten bij elkaar.
Er wordt vooral gebabbeld en gevoetbald.
Margot
Hallo, wie ben jij?
Jamin
Ik ben Jamin.
Margot
En hoe oud ben jij?
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Jamin
15 jaar
Margot
Zijn dit allemaal uw vrienden?
Jamin
Dat valt mee. Deze ken ik niet. Deze is Raffi Mulad,
buitenlander. Dat is een buitenlander, Raffi Mulad.
Margot
Wat bedoel je daarmee?
Jamin
Buiten het land.
Margot
Niet van Ronse?
Jamin
Voilà… Ge leert ook iets bij he. Dat is Yasin. Die ken
ik wel. Die zit op mijn school. Knappe jongen. Single.
Hoe oud?
Yasin
15 jaar.
Jamin
Dit is Mohammed Kara, stoere jongen. Belgisch
kampioenschap 3 jaar gewonnen: freestyle voetbal.
Margot
Stoere jongen met klein hartje wel, denk ik.
Jamin
Voilà, ja.
Margot
Alle jongeren die hier op straat zijn, zijn die even
braaf als jij?
Jamin
De één doet stoer en de andere niet.
Margot
En wat doen ze als ze stoer doen?

Jamin
Och, zoals Raffi Mulad, voilà kijk.
En waarom denk je dat sommige mensen bang zijn
van veel jongeren want meestal doen ze toch niets
verkeerd of wel?
Andere jongen
Maar ze doen zo gangster, kijk.
Margot
En hoe ziet dat eruit?
Andere jongen
Stoer lopen en zo stap achteruit. Ik weet niet. Ja, zo
met muziekbox…
Margot
En wat vind jij daarvan dat sommige mensen
spreken van overlast?
Andere jongen
Bahh… Ten eerste ze moesten de parken van Ronse
gelaten hebben. Ze zijn alle leuke parken aan het
wegdoen. Waar moeten we anders naartoe gaan?
Weet je wel. We kunnen nergens anders naartoe
gaan.
Margot
En wat denk je dat er bedoeld wordt met het woord
‘overlast’?
Jongen
Misschien omdat we met te veel zijn soms. Dat ze een
beetje bang hebben, bang zijn… allez, dat we ze
afschrikken. Dat denk ik toch, zo stout zijn we niet
he. Enfin, dat denk ik toch.
Margot
Denk je dat het hier veilig is?
Jongen
Eerlijk: het is hier veilig. Hier in Ronse gebeurt er
echt bijna nooit iets. Het is echt saai! Als er ooit een
ambulance rondrijdt, dan wil iedereen meekijken
want dan whoww. Of als de pompiers
(brandweermannen) hier allemaal wegrijden.
Iedereen wil graag meegaan want er gebeurt nooit
iets. Maar ja, de mensen overdrijven graag.
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Margot
Ik begin zo stilaan te vermoeden dat de
krantenkoppen er toch om logen of in elk geval een
beetje overdreven hebben. Ik denk zelfs dat de
grootste groep zoals deze gaste ambitieus is.
Zeg, stel jullie nu voor dat jullie van de stad, van
Ronse, dat jullie een paar duizenden euro’s krijgen
en een plek hier. En jullie mogen die helemaal zelf
inrichten. Wat zouden jullie dan doen?
Jongere
Ik zou een grote zaal zoeken met een mooi
synthetisch voetbalterrein, een basketterrein… je
weet wel, zo voor de jeugd. En dat daar een paar
monitors rondlopen. Elke dag open voor alle
kinderen van klein tot groot. En ik zweer het: dat zou
mooi zijn.
Margot
En zou jij dan monitor willen zijn?
Jongere
Ik sowieso, sowieso.
(Muziek)
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Er ligt een kaart van je gemeente of stad en verschillende stiften klaar op de tafel.
Duid op de kaart van je gemeente of stad het volgende aan:
- in het rood waar jongeren rondhangen in jouw gemeente of stad
- in het groen waar jongeren in de gemeente of stad iets kunnen doen zoals sporten, naar school gaan,
hobby’s uitoefenen, uitgaan…
- in het blauw waar ouderen naartoe kunnen gaan om bijvoorbeeld te sporten, elkaar ontmoeten, hobby’s
uit te oefenen, iets te gaan eten, om hulp kunnen vragen,…
- in het zwart waar jij je niet veilig voelt in de gemeente of stad.
- in het paars wat je de tofste plekjes vindt in de gemeente of stad.
Bespreek waarom je deze plaatsen aanduidt.
Jullie krijgen 30 minuten de tijd.
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Toen je 15 jaar was, waar was je vooral mee bezig?
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Sprak jij regelmatig af met vrienden als je jong was?
Wat deden jullie toen samen?
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Waar leer jij nieuwe mensen kennen?
Waar spreek je af met vrienden?
Met familie?
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Ga je soms naar het park of een bos?
Met wie? En wat doe je daar dan?
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Wat weet jij over hangjongeren? Vertel.
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Ben je soms bang van een groep jongeren? Waarom wel of niet?
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Is er veel te doen in je stad of gemeente? Of niet?
Hoe weet je dat?
Ga je zelf naar activiteiten? Alleen of met anderen?
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Waar kunnen jongeren in jouw stad/gemeente terecht?
Om te spelen? Om te sporten? Om elkaar te zien?
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De jongeren uit de reportage voetballen veel. Er is zelfs een Belgisch
kampioen free style bij.
Wat deed jij toen je jong was? En wat doe je nu?
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De jongeren zeggen dat de stad veilig is.
Voel jij je veilig in je eigen
stad/gemeente?
Waar voel je je veilig? Of niet veilig?
Hoe komt dat?
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Sport je zelf of iemand van je gezin? Alleen of met anderen?
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Kunnen kinderen op straat spelen in jouw gemeente of stad?
Kon jij dat vroeger als kind? Wat speelde je op straat?
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Hangen er in je stad of gemeente ook andere mensen rond,
buiten de jongeren?
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Stel je voor: je krijgt duizenden euro’s om iets in je stad/gemeente te
organiseren voor de inwoners van jouw stad. Wat zou je doen? Voor wie?

