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Wa8tmans als ambassadeur van Exodus op.............

Dames en Heren,

Wij gaan nu oveÍ tot de officiele installatie van de heer Rini Wagtmans als ambassadeur van Exodus.

Wij zijn bUzonder verheugd, Riny, dat jij bereid bent de functie van ambassadeur van Exodus op je te
nemen. We zullen straks de overeenkomst met elkaar tekenen.
Kort gezegd komt het ambassadeursschap neer op:
- het bevorderen van de reintegratie van ex-gedetineerden in de samenleving (in verband daarmee)
-het vergroten van de bekendheid van Exodus
-het zoeken van draagvlak voor Exodus door fondsenwerving van Exodus bij bedrijven, steun van
woningcorporaties en werkgevers
Riny in de ontmoetingen die wij hebben gehad bleek heel duidelijk datje een hart hebt voor mensen
in de gevangenis. Toen we een paar weken geleden een bezoek brachten aan de koepel in Breda
bleek hoe sneljij een snaar kunt raken bij gedetineerden als het gaat om hun levenssituatie en om
hun toekomst.

Veel gedetineerden en ex-gedetineerden bevinden zich met hun leven in een vicieuze cirkel waar ze

zich op eigen kracht niet uit kunnen bevrijden. Er is vaak sprake van een grote persoonlijke en
maatschappelijke problematiek. Het antwoord van Exodus op deze complexe problematiek is een
samenhangend begeleidingsaanbod op alle levensgebieden: wonen, werken, relaties en zingeving.
Het gaat Exodus om reintegratie van exgedetineerden in de samenleving.. Een aanzet geven tot een
nieuwe levensweg.
Een belangrijk punt bij de reintegratie is het tot stand brengen van binding met de samenleving.

ln het begeleidinBsprogramma draagt Exodus bij aan deze bindinB met de samenleving.
Maar er is ook binding nodig van de samenleving met de Bedetineerden.
Op dart punt van "bindinS van de samenlevin8 met gedetineerden en (ex) gedetineerden ga jU Rini

Wagtmans als ambassadeur van Exodus aan de slag

Je bent een bekende Nederlander door de grote sportprestaties die je in de wielersport hebt
neergezet. Je hebt de hoogst denkbare trui in de Tour de France gedragen.

Binding van ex-gedetineerden met de samenleving en binding van de samenleving met ex-
gedetineerden, daar kunnen herkenbare identificatiefiguren zoals jij een belangrijke bijdrage aan

leveren
WU wensen jou en ook onszelf daarbij veel succes en ik wil graag markeren met je een boekje aan te
bieden.

Criminaliteit en criminaliteitspreventie staan vandaag hoog genoteerd op de politiek en

maatschappelijke agenda. Exodus wil een bijdrage leveren aan het doorbreken van de
criminaliteitsspiraal door te investeren in de toekomstmogelijkheden van de daders van criminaliteit.
Het bieden van toekomst is de meest effectieve uitweg uit criminaliteit. De beíe aanpak is van
boeven verantwoordelijke burgers te maken.


