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Binnen de Federale Overheidsdienst Justitie is Cellmade de afdeling die bevoegd is voor de gevangenisarbeid. Een van de
bedoelingen daarvan is om gedetineerden beroepsvaardigheden bij te brengen met het oog op hun re-integratie. Volgens
Wendy Mercelis, directeur van Cellmade, gaat het hooÍdzakelijk om ambachtelijk werk, en een van de activiteiten waar
gedetineerden voor kunnen kiezen, is drukken.
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Na een eerste contact
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