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Vrijwilligerswerk
De samenleving kan niet zonder vrijwilligeÍs. Op tal van teneinen in de zorg; welzijn, club- /-ö,-l -
en buurthuiswerh sporL en in de kerk dragen ze de samenleving. Ze hebben een eigen
betekenis naast het professionele weÍk. Ze àjn aanvdlend op elkaaÍ.
Vrijwilligers moeten worden gewaaÍdeeÍd en gekoesterd. Vaak heb ik de Exoduswijwilligers
toegesproken die werken in de gwangenisseq zorg hóben voor familieleden van
gedetineerden en maatje zijn van ex-gedetineeÍden.

(hieronder owrgemnten uiÍ div t@qraken; nog tw kijkcn; misvhien niet specirtek
toespilsen op
l. Vrijwilligers zi.in van de samenlevitg. Zn Àjn de uitgestoken hand van
de samenleving. Zonder paÍticiparie van de samenleving zelf mist de re.integratie van
gedetineerden de belangri,kste basis.

2 Vrijwilligers doeo €@B)os wat ze doen. H€t enige wd dÍijft is de persoon van de ander
Het is puur en het heeftË-persoonlijk gezicht.

3. Er is sprake v Mensen worden voor elkaar van betekenis. Zo worden ex-
gedetineerden ook vmr wijwilligers van betekenis.

4. Vrijwilligerswerk is een belangrijke -ffiltet professionele werk. Vrijwilligers
vervurllen een rol die professio nals niet kunnen vervullen

Thuis bij elkaar, thuis in de

Wat is de zin en de betekenis van ons wijwilligerswerk? Nu eens kun je de betekenis van je

inzet heel sterk ervaren en dan weer kun je jezelf afrragen waarvoorje het allemaal doet. ft
denk dat een diepe zin van ons wijwilligerswerk is dar wij iAs van een wiendelijk gezicht van

de samenleving willen zijn. DU wij ogen willen zijn die iemand die wijkomt aankijken vanuit

die samenleving en die ogen willen zien wie die ander is. Jullie als wijwilligers zijn de

uitgestoken hand van de samenleving en de arm waarin je kunt inhaken. Ofde arm die om

ieÀand heen geslagen wordt. Vrijwilligerswerk is het bieden van een beAje herbergzaamheid

te midden van een vaak anonieme samenleving. De kracht van wat je geeft is wie je bent voor
mensen op hun zoekÍocht naar een nieuw begin. Iullie zijn er voor mensen die willen leven

aan de verlorenheid vooóij. In jullie wijwilligerswerk laten jullie zien dat er voor ieder mens

hoop is, hoe zijn levensweg ook gegaan is.

Nu eens gAat het go€d met ooze mens€n, dan weer wordt ineens een verborgen problematiek

weer manifest. Nu eens lijkt het p€Íspectiefte komen en dan weer kan alles ze uit handen

vallen.
Als Exodus zijn we eigenlijk een bevrijdingsbeweging. Exodu.swijwilligers mogen mensen

helpen zichzelfte bewijden uit de tÍekl$acht van de onderwereld. En we mogen ze helpen en

coachen om een nieuw bestaan in de bovenwereld op te bouwen.

Wij willen ook als vrijwilligers werken m€t deskundigheid en vooral mk met compassie. Dat

betekent dat we altijd in onze mensea dieper willen kijken dan hun gedrag. En dat we altijd
meer in ze willen zien dan ze zelf laten zien.
Een prachtige gospel zegt: 'You raise me up to more than I can be.'

5. Het vijfde punt: vrijwilligers breoguggo;;hr.
samenleving en misschien ook wel thuis bij God.



Mooi dat wij er met elkaar aan kunnen bijdragen dat mensen weer thuisraken in hun leven en
in de samenleving. Je gaat een tijdje met hen die je als wijwilliger begeleidt, op weg. Voor
hen ben je dan misschien wel meer dan je denkt, een hor.rvas! een hand om vast te houden. Ja,

dat willen we doen: mensen bij de hand nemeo om ze door een leerproces heen een kans te
geven om iets van hun leven te maken.
Van dat houvast dd je bent, wil ik je graag ook vandaag weer een symbool meegeven.

Bij mijn tingieter uit Schoonloo heb ik een mooi symbooltje laten maken. Het zijn twee
handen die in elkaar grijpen en elkaar vasthouden. Er zijn er met een oogie, dan kun je ze
omhangen, en zonder oogie.
Het is de hand van jou en degene die je begelei& die aan jouw zorgen is toevertrouwd. Die
twee handen bepalen je bij waar het in de begeleidingsrelarie t€n diepste om gaat. Samen een
weg van bewijding gaan.

Je kunt die handen bij je dragen. En ze zo nu en dan - als je het niet meer met iemand ziet
zitten - even vasthouden.
En die twee handen kunnen helpen om ook als het latente oude gedrag bovenkomt, toch die
andeÍ vast te houden en met hem of haar nree te gaan en te knokken om niet op te geveÍl nuar
door te gaan. De toekomst tegemoet. Begeleiden vanuit hoop en verwachting.
Ik hoop darjullie inje werk ook in ha komende jaar gezegend worden en voor onze mensen

en kinderen tot een zegen anllen zijn.
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J.D.W. Eerbeek

Van: "KaÍima Daoudf <k.deoud@bureaumhÍ.nl>
Aan: "'J.D.W. Eerbeek- <j.eeíbeek@planet.nF
Verzonden: dinsdag 27 noverÍÈer 20í 2 14:06
Onderwerp: uitnodigingas.maandag
Hatlo Jan,
lk wiÍ je haÍtelijk danken voor je enthousiaste reaclie oíÍr als gastspreken as. maandag 3
december 2012 onze maatjes toe spreken. J

(alsie zou n) eerst met ons oor onze ts ang
meer te over jor.u werk met gevangenen. Gelet op de inhoud van onze training hebben
wem voor ingerooíerd. Gaat dit lukken of heb je meer tijcl nodig? Zou je a.u.b.
in het kort nen aangeven waar je het over gaat hebben? Mag ook aan de hand van een PPT
of dat je mij hieroveÍ opbelt. Kan ik het alvasl aankondigen en het in onze programma

Met vriendelijke groet,
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opnemen.

Hoor graag van je.

Den Haag

fVi* "*lo a*,) t/.-&- À (* 0rt t\

n K. Daoudi- Directeur
Maatschappelijk Herstel en Rehabiiitatie
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Gezocht: sponsors
voor FORSA!

Forca! geeft (ex-)gedetineerde Marok-
kaans-Nederlandse jongeren een goede

start om weer mee te doen in de maatschappij.
Van een negatieve naareen positieve

bijdrage aan de samenleving.

Een proiectvan Bureau MHR.

Bureeu MHR
Steenwijklaan 135
2541 RK Den Haae

070-3697531
www.bureaumhr-nl
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Gerocht: seÍieuze sponsons voor fun3ill
Een uniek, hoopgevend resocialisatieproject voor
Marokkaans-Nederlandse gedetineerde jongeren.

Doe meet Help meel
De overheid geeÍt bosissubsidie, mdor er is nog méér nodig. Wij zoeken

sponsors uit de somenleving en de wijk om mee te doen.

Marokkaans-Nederlandse jongeren in detentie zijn oververtegenwoordigd.
Hun resocialisatie verloopt in veel gevallen niet goed. Ouders beschikken

vaak niet over de juiste pedagogische vaardigheden, hebben een taal-

achterstand en ziin nauwelijks geïntegreerd. De reguliere hulpverlening sluit
niet goed aan bij deze gezinnen. De ouders worden slecht bereik '\n
betrokken. Verschillen in taal en cultuur ziin een probleem. EÍ is achtero .'t
en wantrouwen iegens autochtone hulpverleners. Recidive komt helaas niet

zelden voor.

Het project Forsa! ('bundel je kracht') hanteert een methodiek die Bureau

MHR op maat voor deze doelgroep heeft ontwikkeld. De jongeren en hun

ouders worden optimaal bereikt. De methodiek is bovendien sluitend:

o al in de gevangenis tot een jaar na de vrirlating intensief contact
. betrekt daarbij ouders, gezin en/of Partner
. inzet van vertrouwenspersonen uit de eigen cultuur/ gemeenschap

. ondersteuning in praktische en relationele zaken

o onder supervisie van maatschappelijk werkers

Wij helpen deze jongeren hun negatieve bljdrage aan de maatschappij in

een positieve bijdrage om te zetten.

Wordt u sponsor? Vanuit maatschappeliik èn wijkbelang, en vanuit pr-

oogpunt is sponsoring van Forsa! interessant' Of gewoon omdat u F-al
een warm hart toedraagt. U kunt ons project in zijn algemeenheid spon-

soren, maar er zijn ook onderdelen te sponsoren. U wordt duidelijk vermeld

in al onze publicaties, zowel posters, folders als in persberichten en

mappen en op de website. Neemt u gerust contact op voor alle

mogelijkheden van sponsoring: 070 3697531, www.bureaumhr.nl.

Over Bureau MHR. Bureau MHR (Maatschappeliik Herstel en Rehabilitatie) is adief
met een kleine staf en een team van gemotiveerde vriiwilliSers en adviseurs met

expertises als maatschappelÍk werk, Justitie, Politie, communicatie en herstelbe-

middeling. Wii hebben gemakkeliik toegang tot de moslimgemeenschap en werken

samen met de reguliere hulpverlening'
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