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KOP; EXODUS LEERT BNESKÍ.A}.IT TÉ LEVEN

x

ln dc bejes hcb je de dagen afgetctd dat jc vrii zo" ziin' Maar als hct een'naal zo ver

Ë ti, oj"ïrin.ía ["u*ïrijr-i?""irtigioí "ilí. 
zekci els ic bebt bcslotcn je leven nu

andcrs aan fc pakkcn. De socialc iontacten staatr op een laag pitic-, of zijn.hclcmaal

verbroker. Ncdertand btiË';ï l;i.tt* t. t"ràtn. Socialc 
'dienstziekcnfondq

arbcid$ureau, tt§, wateÍ -lrÀi o".i"t for.ulieten ilvullcn, dic ats je icts verkecrd

öïi,,íri"-rï"-iJ+riir ioi ri"s'i"ilÀ of*gry besinnen is soeilijk moeilijker dao je

dacht tocn je nog vast ,",. Àïtl" "ii'oia lot oi.op terug tc vallen is hct-een bijna

onmoqcliikc opra\'e. t.r.uttiiringtt'-'i1n een btnettiging van wat je meemaatte voordat

i"-U;+ tr'aïes ging. Het zijn glijban!tr naaÍ je oudc levcn'

r,u XcJ,-l* x't^'l

RoeldcBruijnenJanEerbeekvandeStichtingÉxodusschetsenioglotclijnetdc
oroblcnen dic ex-gederine.;i;;P huu weg kunle:r vinden' Ér zijn er zat.voor. wie het

í"ffiË'"ii*.f À.i-.te reclaiserings"íbten""' genoeg is om de wrijheid aan te

k r;;:ïïi.;:; l"uu"nl"a.'" aag beicleiding rodi!. voot hen werd tien janr 

'clcdenà.'rï*i,rri ÉrJus opgericht, die iímildaels twle mànumcntale pandeu in cen rustige

S"nï""rJrí* *iit t,.;ial" onderdak bieden aan het project voor bcgel:ide kamerbcwo'

"i'g 
fi*ïjt ex-iedcrineerdcn in de voorkamct van eeD van de huizen fietsc, Íeparercu,

vcrtclt voorzitter Jan Eerbeek, geestelijk verzorg€r in de §cheveningsc- pcnitentnirc

inrichtingen, over de ontstaa nsfeschicdenis van Exodus. " Hct idce komt uit hct

qevauenispastoÍaat hicr iD Schevcningen.De rocÍ: s'katholieke etr Prote§tantsc tccstelijk
ï;r;;."8r;-;;.'kien dat gedetineerdei na hun vrijiating nog behocfte hadden aan het

.on,r.ï. zoals rlat tijdeni de detentie was opgeheuwd. Eerst wa§ cI een ontnoctings-

pi..t. ln een keldei io \{oer*,ijk. later k»anr hier ten eetcate, waar cx-gedetinecrdcn
'naar toe konden. Er bleek ccbtir .en gr.Ëp tc zijn die heel specifiekc btgeleiding l«lig
had. Voor hen is bet projcct voor be[eleide kamerbewoning gestart." Het projcct sluit

aardig aan bij wat minister Hirsch Ballilr in Recht in Beweging schrijft over initiaticvcn

met betrelking tot ex'sedetrEceÍden.

N"gen ex-gcdetineerden kunnes tegcn bctaling roFouur, een jaar aan hct Projcct
deeln emei. Zc wordcn bcgeteid door een team vatr vie r prafessioncle hulpverlencrs en

eetr troot aantal vrijwilligcÍ§. Het docl is hen in dat jaar zo Ít ondcrstetnen dat zij erna

/ zelfstandig kunnen wonen eu voldoende zelfvertroulrye n hebben opgebouwd om noÍmaal

in de samenleving te kunnen functiolercn.Nict iedereen komt voor het proJli-in
loot\t* aanmerking. In de folder drt§cheveniugd gedetineerden over Éxodus krijgcn staat heel

duidelijk wic niet: Als je niet een ha1fiaar aantoonbaar cleal bent, als e niet wilt breken

met criminaliteit, als je verslaafd bent aan alcohol,4 ls je ?4 uur pcr dag bcgcleiding
Or-.Lt*t-

nodig hebt en als er sprake is lan het gebruik van geweld

TK: Gele kaart J;,- -*^*
Rocl de Bruijn, een lan de hutpvcrleners vertelt oler het terloop van dat jaar. " Een

van dc problómcn van de menscn die hier komea is dat ze niet wetet om tc gian mct
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tcamletders toc suppetr t§ het paÍool.

TK: Mislukt <rf succes

maar af te meten aan het feit of iemand het mEatsc appelijk "gemaalt hccft'. Roel dc

Bruijn o 7e norÍn r§ llle dat mensen uiet eer i.u de ba es komen. Wc hebben een

jongen gehad die hier tien maardeo zonder problemen iÍ huÉ hecft gewoond. Ondanks

allcs krvam h.ij toch weer in hct Huis var Bewariog tcr*bl Ik rrect zcler dat dic jongen

bij ons meer zet&ertrouwen heefl gekregen.Sommige a reddes het gewoon niet.' Ecn

* succes katr bijvoorbeeld zijn da: ex-baiesklant het contact Ílel zijD ouders hccft

hersteld. " Wc zijn erachter gekom

no.mt, heel bclangrijk is Ooft al zegg
en dat het herstelle1 v6n w?t meo dc blocdbandeo

en ze als ze hier komen dat hct contact mct butl
dat is voorbij. Als je echtcr iet§ rots ovcr hcÍl

Snel gerekend heeft Exodus in hct vijfjarig bestaan var dit kamerbc$otriDgsproicct 45

be*.,o-ucrs gehad. Rocl de Bruijn scbudt ziju hoofd. " §e :. dat aiitr er veel meet gewccstn,

Dat betck-ent dus dat cr ook mcasen 'mislukkeo". llet *', 'rdl ttict otrtkcn4 maar Jàl
Eerbeek vocgt eraan toe: " Bij projeCten wordt aiti.ld geFraagd laar het.rCsrrlteàt, maat

zelft als iemind het niet redt 
-kàn 

iret toch e"Fru.ces ziln.succes namelijk is trict allccn

drÀ*
vader es moeder verbroken is. Ouders:

1



t
5T I CNRES e4L Pg4

e te makln hebbea mct drugs, We kuulen zat bcwoners krijgcn,
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,"rdÀcrk ic dat die oudcrs hcn zcker niet onberocrd laten. stcrkcr log, het is

;:ï"ïJrït ,.i; ài" *àÀ-ai" ,. *.t in jarcn nict hcbben gczien'huo gocdkcuring

Ëïï;;;;'.;"rr;;; a* hct pÍojecr. Vrocgcr brachtcr we nooit cen bczock aan

de ouderq nu i3 het ccn stclrcgcl .'z;í ic o,p dclccepic aan hct eind van hct jaar dc

;d;;; ffiËfj d" k"rmcwoajr biioorbccld vcrhuiacn, dan is er hccl wat

geuonncn", aldus De Bruijn.

Vraag is op wctkc manicr het bcgetcid tangrtcygninEsttojt:t^ :Ygt vao lndcrc
oÀi.Ët"o voor ex'fcdetinecrdcn. Jan Ecrbeck wijst op de ont§tasns8eschcdenls. vitr
'E Jil.;-;;-itlii. umatn8, rtrer dc geloofrgemclnschappen in_de regio.Vccl

;j-À;g;;, aic Ui1 l"t kamerb-ewoniagrpr_öjcct bàtrokken zijq zijn-aÍtomstig uit dic

i"íi*-O"".""i.iin .r gcmecnrchafpilijfe kertdicnsten, ook in dc bajes. Zo wordt

l;-;;;;;;' icrtgaJger bltrokken bij'hct voor hcm onbelgg!-q leven in.dc.gevantcnis'

sen in a" gcdetiíeeide o1et hct leven daarbuiter. Öm)6an hct Pro.j"ct.-te kunDen

a"iU".., f,oeft men echtcr niet gclovig te zijo beaadrulÍ Roel de Bruijn' "We wiunen

ii", *t gccn zicltjeC'. Migrantenl die mccstal ecn andere godsdienst bclijdcn zijn net

zo wclkoË. Het ga;t er voorrl om dat mcn de juistc irstclling hee.ft om het jaal tot ccn

locd cinde te wïllen brcngen. Dc Bruijn en Ëcrbeek loelnefl het werk van Exodus

Ëndcrstcuncnd aan dat van-dc reclasscring, waarmee eel goed contEct bcatAAt' Borrcn-

dicn vindcn zij hct prima passen in dc gedachte van de socialc vernieuwing.

,l c.\ !
?re(re s€ \

1-. Ja +i.^ce! -'Y

TK: Geld

Nu dc minister heeft aangekoadigd dat ool bij de :eclassering bezuinigd zal wordcn,

zou dc stichting mccr wcrk op zich kunner zieo afkr=r;l=d. Financieel draait ExoduS Op

geld dat door particulicren is opgebrac[t. Hct startkaprtaal kr4?m ildertijd uit-e.cn grote * ,n ,,\e-

wervingsactie ondcr de kerkcn , die-andcrhalf tot twce miljocn guldcn bij clkrar 
"qy\o'.,-.

brachtJn. Verdcr is er een kring vtn donatËuÍs. kom: +l tctd van fondscn !n andcre 'i'ÀYe\

heid wil
arinfiai

stichtingen eD ontvlngt Exodus gcrichte subsidies van de reclasscri.ng en dc gemr?[tc
Dc! I{aag. Het lukt. maar om ecn gocdc garantie te geler voor dc kwatitcit vaD hct
project in de tockomst zou Ecrbeek eeo gtot.r€ ínanciële bctrokkenhcid ven de

ove Í len zien. Rocl de Bruijn wijst oP de oterr (problemeà in dc Huizen van ,dp"Jb**-
{ r"}v-

Bew
maar voor dit soort problemcn daar hcbben wij de eskundigleid niet. Dat betetent dat

* c^"\-'"-""l:.cds mcer e[scu mocteD latcn valien.''
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laten cr ook hun fietsen reparereo'

krijgen.

a,14 afi=

Fotobiisrhriftenr lan Eerbcek ( met bril) en Roer de Bnrijn tu$ëE de fietseu van het

#ï:ffiï;;;;d; ó" r"-*i ""r+n1aa 
een lrudclaar in t'weedchands fietseu tegen

een zacht prijsjc gekocht, d;kJ;;;;"tr-o"ii p" uuunbewoners van dc Frankenslag

Het eetcafe is bedocld voor de bewoners van het Exodrrs'projec! de buurtbewoners en

studenten. Voor vijf grrlden kunncn ze eefl warÍne m"itti3i mct voor'en nagerecht

Het begcleide kamerbewoningsproject hceft onderdak getregen ir trvee doorgebrokcn

panden in het Scheveningsc Statenkwartier-

4


