
Wat mij opvalt it1 mijrl l'rerk als gevangeni spred i kant is det

eriminaliteit meestal niet iet5 is dat oP zichzelf bestaat.

NoEàl eens zie je dat het geen bewuste keus is geweestr maar

dat het een gevolg is van iemarrds levensloop.

In het Huis varr Bewarihg ontmoet ik veel mensEn met een

levensgeschiedenis waarin veel is misgegàan. Vat1 iorlgsaf ean

hebben ze de gebrokehheid van het leven eFvaren. Emotioneel

verwaaFloosd. Opgegroeid in acht erstendsgebieden erl àl vroeg

uit de boot gevallen oP school. Nerqens echt bii horend' Een

marginaal leven. 6een werk err ook qeen kans op werk, en al

vroeg in aénràking gekomen met iustitie.

Sàmengevat ziin de meesten kansarm opgegroeid oP emotioneelt

socièel en maàtschaPpeliik gebied. Ze hebben veel gemist om

zich te kurrnen ol1tPlo(]ierl haar wat ze in zieh hebben'

Een jongen van 17 zei me "=n=, "to"n ik 13 wasr was de enige

die van mij hield m'n marmot -"

Bihneh de inriÉhtingen van justitie bettààt de Pastorale zorg

uit kerkdienstenr gespreksgroePGrn en Persoonliike contaeten'

Hierin werken Predikànten erl vriiwilligert met elkaàr sàmeh'

llaar deze zorg kan zich niet beperken tot de detentie àlleelì'

Het gaat ook om de toekomst mogel i j khedetl varl gedetineerden'

Nazorowerk is ook kerkewerk

Op het gebied van de nÉrzorg ligt er ook ten duideliike voor de

kerk. In de eÉFste Plaats omdat zorg tiidens de deterttie

al leerl maar geloofhreàrdig it àls die zich ook PiÉht (]P hoe het

Ieven verder^ gaàt. Ieder menÉ heeft er Y.echt oP om na zrn

straf ook weer eGrr1 nieuw bestàah oP te kunnen bourren'

In de tweede plàats heeft deze bemoeienis met nazorg alles te

maken met het hart van het evangel ie' Ù'lant dàar geat het erom



dat mehsen weer kurrnel1 opstaan in het leven. Dat is geen vÈràg

gebeuren. In de verhaleri ven Jezus gaat het dan om heel

cot1crete dinqen irl iemànds levenssltuàtie.

En in de derde plaats heeft de kerkgemeer|schap geheel eigen

moqel i.jkheden om in merls€lr1, in act iviteiten en in f inanciele

middelerr een eigen rol te kurlrlen spelen bij wat gedaan wordt

aàn màatschappeliJik herstel voor merlseri in de marge.

SamehhanEend aanbod

Met het ook op de nazorg is in Den Haag is venuit het

justitiepastoraat in samenwerking met de Pleatsel iike eh

regionale kerken de stiehting Exodus opgericht.

Exodus wil perspectief bieden en in concrett Pr.oiecten mE rtsErn

ondersteuneh eeri hieuwe levensweq op te bouwen.

Exodus is qevestigd ir' het Statenkwartier ih Den Heàq in twee

grote herenhuizen en heeft daar dPie projeeten. Ze bieden een

samehhàrrgend aal1bod in opvang en begeleiding van mensen in de

maFq e.

Ooerl Huis als eetcafe

Het Open Huis is een laagdremPelige ontmoetihgsmogeliikheid

waar 5 dàgeh in de week merrsErn rondom de maaltiid samenkomeh.

Het wordt geheel geruFd door vriihrilligers. De geesteliik

vel^zorger5 van dÉ inriÉhtinqen hebbeh hier de mogeliikheid om

hun contacterr rla de detentie voort te zetten- Per dag ziih er

zottl 30 a 35 bezoekers. Het zijn niet al leen maeF

exqedet i neerdehr maàr ook anderen die behoefte hebben aan

corrtact. Zo levÉrt dit projeet ook een bijdraqe aan

i nt egrat i e.



BeEÉleid wonen

In de tweede plaàts heeft Exodus eerì huis voor begeleid wonen

dat plaats kan bieden aan 9 bewoners. Er is eert professionele

staf die werkt aan individuele begeleidingsprogl^àmmat s,

gericht op worreh, werkeh, releties en zingevinq. Het is dus

een samenhangend begeleidinqseàhbod dat ael1sluit bij de vàak

veellsoort ige problematiek die de ber{ohers hebben. Concreet

gààt het om leren g,onclhr het aanleren ven sociàIcl

vaàrdi.gheden, budqetteren, begeleiding bij het herstel van

fàmi I ierelatiesr leveh5orientat ie.

Iedere bewoner hÉeft eeh individueel Programmer maar eF ziin

ook gemeenEichàppél i j ke activiteiterl. Zo is er bijvoorbeeld 1x

per jaar een overlevingstocht. Bewoners en begeleideFs Eaen

orrder deskurrdige begeleiding een Ù.reek lang de iurtgle inr

verstokel1 van vrijwel alles. l.laar het om gaÈrt is om met iezelf

geconfl^orlteerd te raken en ook je eigen moqeliikheden te leren

ontdekken. Berroners leren zo dat ze in staat ziin hun eiqen

grGrnzeh te verlegqen. Met zichzelf verder te komehr en dingen

af tÉ maken en te presteren die zGr vàn zichzelf niét voor

mogel ijk hadden gehouden.

f i et senmàker i i

Met het huis voor begeleid wonerì is verbonden de

fietsenmakerij. In het ExodusprogFamme is een degProgramme

bestaande uit vrijHill igerswerk of betaeld werk verplicht.

Onze ervaFihg is echter dat velenr komehd vanuit de

gevangenis, eeyl directe aansluiting dàaroP miEseh. Er i5

moeite om zelfstandig struetuur en ritme àat1 het leveh te

geven. vendaer dat c.nze bewoners de eerste drie maànden van

hun verblijf l{erkeh il1 de eigeh fietsehmakerii vàrl Exodus.



De bedoel irlq ervan is om aFbeidservaring en regelrrraat aan te

lerrrr. De fietsenmakerij voorziet irì een qrote behcefte.

Een deel van het werk is bestemd voEr eerr prl]Ject ih de Derde

[,{eFe I d.

Eerr c,ud-bewc.rrer

Eerr c,ud-beworreF vertelde pes dat hij zijn vrachtwagenrijbewiJs

had gehàald. Hij is eI een peàr jaàr weg bii Exodus. En

làrrgzeàm aan gaat het gteeds beter. Ztn mc,t ivàt ie om bij ons

te komen wonen wàs zijn :oontje. Het kind was al opgen.=men irr

een kindertehuis. Zol,rel hii als zt n vrouv'l warerr zwàal'

ver=laafd- Vo,fl^ hern betekende de gedàchte aen zijn kind een

c.mfflekeer. Om zt n kind teruq te kttrrnerr kriigen beqc,n hii àan

het pr,f gr^amma van Ex.=dus. Ziin vrtrula wà5 inmiddels àan eerr

overdcsis E,verleden. Irr c,verleq met de k i nderbescherm i ng mccht

hij zijn zoÉntie zÉ rrlr err dan bii zich hebben.

Hàn het eirrd van het Prcgràmma varr Exodus was hij zover dat

hi.j kor' gearr Eiar etlwonElrr met ziin vriendin en ziin zoEntie.

En nu rìe vele jaren hebben ze met 2t rr dPieerr iets vc'or

zichzel f ,:,pBebE,uwd.



Wàt mij epvalt in mijn weFk al5 qclvàngerr i spred i kaht is dat

criminàliteit meestal niet iets is dàt op zichzelf bestaat.

Nogàl eens zie je dàt het qeGrn bewuste keu5 is geweest, maar

dàt het een gevolg is vàn iemands levensloop.

In het Huis van Belraring ontmoet ik veel menserr met een

levensqeschiedenis waanin veel is misgegaan. Van jongsaf aarr

hebben ze de gebrokenheid vàrl het leverr ervàFen. Emotioneel

verwààFlotrsd. Opgegroeid in acht erst arldsqeb i eden en al vroeg

uit de boot gevallen op school. Nergens echt bii horend. Een

merginàal leven- Geen werk en o.=k geen kans op werk, en al

vroeg in aenFakihg gekomert met justitie.

Samengevat zijn de meesten kansarm oPgegroeid oP emotioneelr

sociaal en maatschàppelijk gebied. Ze hebben veel gemist om

zich te kunnen ontplooiet1 naar wat ze ln zich hebben.

Eerr jonqerr varr 17 zei me eens: toen ik 13 was, was de eYìige

die van mij hield mtn marmot.

Binnen de inrichtirlqerì varl justitie beBtaat de Pastorale zorg

uit kerkdiehstErnr geErpreksgroePen €rn persoonlijke ec,ntacten-

Hierin hreì kerr predikanten en vrijwilligers met elkàar sameh.

Maàr deze zorg kan zich niet beperken tot de detentie elleen.

Het gaat ook om de t oekomst moge I i i khedGrh varr gedetineerden.

Nazorowerk is ook keFkewerk

Op het gebied van de nàzorg ligt er ook een duideliike voor de

kerk. In de eerste plaats omdat zorg t ijdens de detentie

al leen meer geloofwaardig is als die zich ook richt cP hoe het

levet1 veFder qaat. Ieder menE heeft er reeht oP om rla zt rr

stràf ook wErGrr Glen nieuw bestaan op te kunnen bouwen.

In de tweede plaats heeft dEze bemoeienis met nazol^g alles te



maken net het hart van het evangelie. Want daar gaat het erom

dàt menserr weeF kunrrerr r:pstàan in het Leven. Dat is geen vaàE

gebeureh. In de vel^haleh vah Jezus gaat het dar| om heel

concrete dingen in iemands Ievenssituàt ie.

En irl de derde plaats heeft de kerkgemeehschap geheel eigen

moqelijkheden om in mGrnsen, irt activiteitrn eÌ-r in finahciele

middelen eeri eiqerl rol te kunnerr spelen bij wet gedaàn g,rordt

eàn mààtschappelijk herstel voor menseh in de marge.

SemenhanEend aanbod

Met het ook op de ìiàzoFq is in Den Haag is vanuit het

justitiepàstoràat in samenwerking met de plàètselijke en

regionale kerken de stichting Exodus opgericht.

Exodus r{il perspectief bieden Grn in cohcrete projecteh mehsen

orrdersteuhen eerl nieuwe levengt{eq Dp te bouwerr.

Exodus is gevestigd in het Statenkwartier irl Den Haag in twee

qrote herenhuizeri en heeft daar drie projecten. Ze bieden een

samenhangend aanbod in opvang en beqeleiding vah menseh in de

mal^ 9e.

Open Huis àls eetcafe

Het Open Huis is ecìn làagdrempelig ont moet i ngscent rum wàer je

E dagen in de rdeek rorrdom de maaltijd terecht kunt. Het wordt

geheel qerund door vrijwilligers. De geestel ijk verzorgErrs varl

de inrieht ihqen hebbeh hier de mogeli;ikheid om hurr contàcten

na de detrnt ie voort te zetten. trer dag zijn er zotn 3O a 35

bezoekers. Hrt zijn niet eIIeen maar ex qÉdet i neerden, mear ook

arlderen die behoefte hebben aet1 coritect. Zo levert dit projetrt

ook een bijdrage àen integratir.



Beqeleid wc,nen

In de tweede pleàts heeft Exc,dus een huis voc,r beqeleid wc.nen

dat pleatt biedt ààtr 9 bewoners. Er is eerr professionele stàf

die samen rnet de ber,rorrers r.repkt Àerr irtdividuele

begeleid inqÉprogFÈrrnmà' s. Deze z i jn gericht op worrert, werkerr,

relaties err zirrgevirrq. Het is dus een sàmerrhangend

begeleidinqsaanb,ld dat aansluit bij de veels.rErt ige

prc,blemàtiek die de benc,ners hebben. Daal^bij geet het c'm

zelfsterrdig Iererr wtrrrerr, het àànleren vàrr sociàle

vaardigheden, budgetterenr begeleidinq bij het hergtel van

farflilierelàtieE, Ieverrsorientatie, en dergelijke.

Iedere behroner heeft een irìdividueel PFoqr^ammer maar er ziiìl

ook gemeenscheppe I i j ke activiteiten. Zo is er bijvool.beeld 1x

per jaar een oveFlevingstoeht. Beworrers en beqeleiders gaerr

onder deskundiqe begeleiding een week leng de Ardehnen inr

weer ze van vri jwel al les verstokeh zi jrt. l.laar het om gaat is

.]ril met jezelf geeonfrenteerd te ràkeh en je eiqen

mogelijkheden te ontdekkerr. BewoneFs el^vàren zo dat ze in

staat zijn hun ej,gen grenzen te verleggen. Ze =ierr dat ze

dinqen af kurrnerl maken en ze preÉtGrrevì .trrrdery.eq dingen die ze

van zichzelf niet voor moqelijk hadden qehouderr.

f i et senmaker i -i

Met het huis voor begeleid eroherì is de fietsenmakerii

verbonden. In het Exodusprogramma is een dagProgramma

bestàende r-rit vrijwill igerswerk of betaald werk verplicht.

Oyrze el^veÌ ing is echter dat bij velen die uit de qevanqenis

komen, een directe aànsluitihg op dat werk misserr. Ze hebben

moeite om zelfstandig structuur en ritme aan hun leven te



geven. Varldaer dàt onze bewoners de eerste drie maanden van

hun verblijf werken in dE eigen fietser'màkerij van Exodus.

De bedoelirrg ervan is om arbeidserverihq en regelmeàt op te

doen. De fietsenmàkerij voorziet in een grote behoefte.

Een deel varl de fietsErr die worden opgeknapt gààt rrààr een

project in de Derde tlEreld.

Eerì oud-bE}loner

Een oud-bet{oner vertelde pas dat hij zijn vrachtwaqenrijbewijs

had gehaald. Hij ls àI een pÉrar jààr weg bij Exodus. En

langzaam aan gaat het steeds beter. Z'n motivatie om bij ohg

te komeri wonen wàs zijn zoontje. Het kind was al opgenomen in

een kindertehuis. Zonel hij als ztn vrouw weren zwaar

verslaafd. Voor hem betekende de gedachte aan zi-in kind een

ommekeer. Bm voBr z'n kihd een vadeF te kuhnerr zijrl begon hij

aan het progFamme van Exodus. Ih overleg met de

k i nderbeschermi ng mocht hij zijrl zoontj€, zo rlu en dan bij zieh

hebbe}1. Semrn met een vriehdin kltrh hij steeds meer de zorg

vooF hem oP zich hemen.

Aen het eirrd ven het programma verr Exodus was hij zover datze

met zt rr drieerr zelf verder konden qean.
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