
3
. l-- ,* L-...!-lr--j
{r' /pgg-,2'- * ,

ó.;,.U--- Cr'b- /<r^À.--
L noruT

o.è, ,tu ...1, -l "2.,/E-é.<^ u<^4., .t-.
e</À è.< -/<e<J. .wu^ olz...-

Ilet het oog op de nazorg aan mensen die met jeetitie tirn aanraking zijn gekomen

kunnen aLlerlei plaatsslijke projBcten van belang zijn. Het gaat dan om

met scholing gecombineerde r,rerke rvaringsplaatsen, vrijt ilfige rsusrk, projBctBn

voor randgroepjon§are'n, CAD-projecten e.d.
Uiteraard is in hat verband van de nazorg de reclasserlng uan groot belang.

Ilaa! ook de ker,.en kunnen op dlt tBrrein een eigen rol spelen.

Allereerst kan ook uia de kerkeLijke kanalen uorden geurerkt aan een maatschappelijk

klimaat uaarin ruimtB ontstaat voor nieutle lebenshogeli jkheden voor

sx-gedetineerden. In dis voorlichting zaI ook gandacht geqeven moeten ujorden

aan hat signaleren en uegnemen van oorzaken die tot criminaliteit leiden. In dLe

zin is nazoDg ook met voorzorg verbonden.

In da Èuree.,e plaats kan dB ksrkgemeenschap ook meer sPecifieke projecten

ontr,rókkelen om !r3ar nodÍg nensen na hun detentia opvang en begeleiding te bieden.

In een aantal plaatsen ziJn de laatste jaren vanuit of in samenuerking met de

gsestel,ijke verzorging projecten van nazorg van de grond gekomen. Zo kunnen uorden

gsnoemd Haarlem, RotteUan, Zutphen en Den Haag.

In deze bijd.age r,ril ik r,lat nader stilstaan bij de filosoiie m.b.t. de nazorg

Haag heeftzoals die zich in de afgelopen jaren bij de stichting Exodug in Den
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oeze filosofie is gegroeid op basis van een kaEaktErisering van de sLtuatie

Ea.rin veel gedetineerden en ex-gedetinesrdB n zich bevinden.

In het kader van deze bijdrage duid ik deze situatie slechts kort aan.

Ër is . in meeadere of mindera mate tijdens of na de detentj.e sPrake vana

Io een sociaal isolement i 2. heL onderhevig zijn aan ers onali satiede

een zuakke identitei 4. een zuakke soci Ie enm a scha eIi ke ositie
er zij n vaak rrreiniq siànificante contacten.

Tegen deze achtergrond rlcht het pastora3t zich oP een procea van @!.i9,r
het versterken van de identiteit en oP een p roces van maatschappeli-i ke inteqratie.
Bij deze benadering is de inzet van vrijr,rilligers als ve rteqenu,oordigers van de

kerkgemeenschap bulten de gevangenis (als een faceL van de maatsehappij) uezenlijk.
0e vrijuilligeDs gevsn made inhoud aan de gEnoemde inzetten van het pastotaat

en zij versterken die ook.

Gezien de problematLak van de mensÉn om lri
ziet Exodus de mogeJ.ijkheden van de kerken vooral in een inteqrale benaderinq.

Ds kerksn beschikr.en over ruime mogelijkheden om in pastores eb vrijuil-]igers
tijdens de defnÈie aanueTig te zijn. Ze kunnen zo ecn stukJe maatschappij

present stet.len. En ze hebben contacten met mensen die zich in het vrije leven

vaak in a6n u.*. moeilijk benaderbars marge bevinden. Usrder habben de kerken

{ret eaat en ds hóLpver lening die ar is,



als brede maatschappeldlj ke verbanden ook mogeliJkheden om hun br6de potenties

ook na de detentie j.n dienst van de nazorq te stelfen.
Zo kza È opvang en begeleiding tijdens sn na de detentie in een herkenbaar

verband op elkaar uorden afgestemd. En zo kan ook de maatschappelij ke integsatle

tijdig rrlorden ingBzBt, uant er kan -zeker ook_ door de inzet van vEijuilligers-
een cBdellke continuiteit gtoeien ón het contactenpatroon o

Het qrote voordeel van dsze inbedding van de nazorg ie een bre d zingevend verband
datts-Ëfecifieke hulpberlaning (uaaronder de geesteJ,ijke ve.zorging) kan u,orden

berbonden met r'gameensctiappen uaar hetp leven gele:fd uordt'.
Naast deze integratie gedachte zijn in Exodus nog de volgenda accentan ontuikkald:
In de eerste pJ.aats de kuralitsit. oat heeft te maksn met de problamatiek die bij
dB doolgroep aanuazig is. Zonder een profes;ionels aanPakr een voortdurende

d e skundigheidsbevordering van medeuarkers, en training van vróiuilligers zaI hst

niet lukken de hulpverelening te doan slagen. V36daar dat heel nadrukksliik
rrrordt gekozen voor een, op professionalileit gestoelde inzat van vrijuj.lligers.
In de tu,eeds plaats is er een sUrBven naar een compleet aanbod. Velen in de

b"q^l-L:4
0oalgroep hebben íÍd Ïdlpverleningservaring. Zöj hebben aI veel Proiecten

bl2)r,'/t}.
rf doorlopen'r. Exodus r,ri] een zol breed mogeliJk aanbod in7-r,ronÉtí, bezigheid ( r,rerk en

bri j r,ri1li9ersr"rr.;, ÉH!ï1en reLaties realiseren. . -i.l
Da persoonlijka bageleider is daarbii van groot bolan§.

Cobcreót heeft Exodus vier nazorgproiecten ontulkkeldnet een zekera samenhang.
I

I. Ean laagdrempeling Eetcafe als aanloopcentlum. Hier kunnen o.a. de pasorale

contactan na de detentie lrorden vo,:rtgazet. Dit eetcafe heeft ook een buurtfunctie

2. Een Huis voor BBgeleid lrlonen met ean uoon en begeleiding6capacitBit voor g

beujonBrs.3. Een uerkp ro iect voor de beuoners van het ljoonproject. Dót r,rerkpro jact

omvat o.a. een fietsenmakelii. n

va't v?^adigh-.loe gíI he! snÈurriliersn Yan Ben Cag'ita4+. 4. Edn keer per maand

upEdt er Ben biJzond;re keskdienst gehouden i.Ëdr uaarin pastoses van het

govanganiscomplex voorgaan. Oeze dienst"n 
Orllf"n 

voorbereid door qemeenteleden en

bezoekers van hgt Batcaf e en beuonars en stËèuonar s. OoL l+-,'rz- s^ L,t;it 1iLÍr-
Het gaaL i.n deze vier proJecten om: LL;l bt 'Sl'"'*'* i,oJ C"-' yl'n '

-laagdrempelige presentie voor mansen die behoefte hebben aan voortgezet contact,

-begaleiding in uoon- an leefsituatie r'

-het aanLeren van sen dagrltma Bn uerkBDvaalng;

-zinggvendB actj.vltBlten en bBÈrokktsn raken oP diBpere !,aarden-:
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