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Exodus hospitnYaÍt
ex-gedetineerde

huis viif. Je kunt ze ook
terugverdienen door je een
week lang goed te gedragen.
Dan Ín28 ie eÍ een teru88even.
Door dat systeem van gele kaar-
ten zien wii in de eerste twee
maanden al vrii snel of iemand
de iuiste motivatie heeft' aldus
Roel de Bruijn. Dat het kinder-
achtig klinkt, als ie weet dat ie
praat oveÍ mensen dle ouder
dan twintig jaaÍ ziin, beaamtJan
Eeóeek.'In het begin hadden
we zulke regels niet. Tben bleek
dat het moeil{k was om zaken
bii te sturen.' De stand van de
gele kaanen wordt biigehouden
door de team.leiders en bespre
ken met de bewonercraad, die is
gekozen uit de bewoners zelf.
Die raad fungeeÍ als tussen-
station tussen bewoner en de
professionele hulpverleners.
Iemand die biivoorbecld in huis
zijn geluidsinstallatie flink laat
denderen, kan rekenen op een
bezoekie van de bewonersraad.
EeÍst zelf zien te regelen, dan
pas naar de teamleiders toe staP
pen is het parool.

de het c()ntact met zijn ouders
heeft hersteld. 'we ziin erachter-
gekomen dat het herstellen van
wat men de bloedbanden
noemt, heel belangriik is. Ook al
zeggen ze als ze hier komen dat
het c()nt.rct met hun vader en
m<>eder verbroken is. Ouders:
dat is voorbij. Als ie echter iets
rots over hen zou zeggen, merk
je dat die ouders hen zekeÍ niet
onberoerd laten. Sterker nog, het
is belangriik dat die ouders - die
ze soms in jaÍen niet hebben
gezien - hun goedkeuring hech-
ten aan de deelname aan het
project. Vroeger brachten we
nooit een bezoek aan de ouders,
nu komt het regelmatig voor. zie
ie op de receptie aan het eind
van het iaar de ouders en helpen
ze de kamerbewoner biivoor-
beeld verhuizen, dan is er heel
wat gew<>nnen', aldus De Bruijn.

Vraag is op welke manier het
begeleid kamerbewoningsprc
ject verschilt van andere projec-
ten voor ex-gedetineerden. Jan
Eerbeek wilst op de ontstaans-
geschiedenis van Exodus en de
sterke binding met de geloofs-
gemeenrhappen in de regio.
Veel vriiwilligers die bij het
kamerbewoningspro,ect betÍok-
ken zijn, ziln afkomstig uit die
keÍken. Daarnaast zijn cr
gemeenschappelijke kerkdien-
sten, ook in de baies. Zo wordt
de 'gewone' kerkganger betrok-
ken bii het voor hem onbekende
leven in de gevangenissen en de
gedetineerde met het leven daar-
buiten, Orp a4n het pÍoject te
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I In dle bajes heb ie de dagen afgeteld dat ie vrti
zou din. Maar als het eefinaal zo ver ls, kan dte vrti-
heid behoorlifk beangsttgend ztin. Zeker als ie hebt
besloten re leven nu anders aan te pakken. De socla-
le contacten staaÍr op eeÍr laag pt§e; of zlin helemaal
vertroken. Nederland bltikt ult loketten te bestaan.

s ociale dienst, ziekenfonds,
arbeidsbureau, gas, water

en licht, overal formulieren
inrtllen, die als je iets verkeerd
opschrijft uiteindeli,k tot niets
leiden. Opnieuw beginnen is

moeilijk, moeilijker dan je dacht
toen je nog vast zat. Als ie nie-
mand hebt om op terug te vallen
is het een bijna onmogelijke
opgave. Teleurstellingen zijn een
bevestigin8 van wat ie mee-
maakte voordat je de gevangenis
inging. Het zi,n gli,banen naar,e
oude leven.

Roel de Bruijn enJan Eerbeek
van de Stichting Exodus schet
sen in Brote liinen de problemen
die ex-gedetineerden op hun
weg kunnen vinden. Er zijn er
zat voor vr'ie het .t ekelijkse
gesprek met de Íeclasserings-
ambtenaar genoeg is om de vrij-
heid aan te kunnen. Anderen

aan te brengen, zij het in minde-
re mate. De laatste maanden
woont hii hier zelfstandig , werkt
hij en heeft hii zijn eiSen contac-
ten. De eerste tiid heeft hij inten-
sief contact met ziin mentor. Dat
wordt in de loop van het iaaÍ

Jan Eerbeek ( met bril) en Roel de Bruijn tussen defetser? uan hel
uerheruaringsproJect. De fretsen unrden uan een bandelaar in tuee-
debands fretsen tegen een zacht priJsje gehocbt, opgeknapt en wr-
k)cbt. De buurtbeunnen uan de Frankenslag laten er ook bunflet'
sen repa.rerefl.

) )

I.IISIUKT OF SUCCES

Sncl gcrekend heeft Exodus in
het vij!arig bestaan van dit
kamerbewoningsproject 45

bewoners gehad. Roel de Bruijn
schudt zijn hoofd. 'Nee, dat ziin
er veel meer geweest'. Dat bete-
kent dus dat er ook nrensen
'mislukken'. Het woÍdt niet ont-
kend, maarJan Eerbeek voegt
eraan toe: 'Bii pÍoiecten woÍdt
altijd gevraagd naar het Íesultaat,
maar zelfs als iemand het niet
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hebben iedere dag begeleiding
nodig. Voor hen werd tien iaaÍ
geleden de stichting Exodus
opgericht, die inmiddels ter'ee

monumentale panden in een
rustige Scheveningse wijk bezit
voor onderdak aan het Project
voor begcleide kamerbewoning.
Terwijl ex-gedetineerden in de
voorkamer fietsen repareÍen,
venelt voorzitter Jan Eerbeek,
geestelijk verzorger in de
Scheveningse penitentiaire
inrichtingen, oveÍ de onc
staansgeschiedenis van Exodus.
'Het idee komt uit het
gevangenispastoraat hier in
Scheveningen,De rooms-katho-
lieke en protestantse geestelijk
verzorgers merkten dat gedeti-
neerden na hun vrijlating nog
behoefte hadden aan het con-
tact, zoals dat tiidens de detentie
was opgebouwd. Eerst was er
een ontmoetingsplaats in een
kelder in Moerwijk, later kwam
hier een eetcafé, waar ex-gedeti-
neerden naar toe konden, Er

bleek echter een groep te ziin
die heel speciffeke begeleiding
nodig had, voor hen is het pro-
ject voor begeleide kamerbewo-
ning gestaÍt.' Het proiect sluit
aan bij wat minister Hirsch Ballin
en staatssecretaris Kosto in Recht
in Beweging schriiven over ini
tiatieven met betÍekking tot ex-
gedetineerden.

Negen ex-gedetineerden kunnen
tegen betaling van huur, een jaar

aan het pÍoiect deelnemen. Ze
worden begeleid door een team
van vier professionele hulpvede-
neÍs en een gÍoot aantal vriis/illi-
gers, Het doel is hen in dat jaar

zo te ondersteunen dat zij eÍna
zelfstandig kunnen wonen en
voldoende zelfu ertrouwen heb-
ben opgebouwd om zonder pro-
blemen in de samenleving te
kunnen functioneren.Niet ieder-
een komt voor het project in
aanmerking. In de íolder die
gedetineerden over Exodus krij-
gen staat heel duideliik wie niet:
Als je niet een hallaar aantoon-
baar clean bent, als ie niet wilt
breken met criminaliteit, als je

vemlaafd bent aan alcohol en
drugs, als je 24 uur per dag
begeleiding nodig hebt en als er
sprake is van het gebruik van
geweld.

DAGRITl'IE

Roel de Bruiin, een van de hulp-
verleners vertelt over het ver-
loop van dat jaar. 'Een van de
problemen van de mensen die
hier komen is dat ze niet weten
om te gaan met hun tijd. '§íij
regelen die voor hen. De eerste

twee maanden werken ze hier
vier dagen per week in de Íiet-
senwerkplaats. Dat is bedoeld
om ze werkervaring te geven en
een dagritmé aan te leren. De
vrije tijd rullen wij in. Ze moeten

.verplicht aan de activiteiten
meedoen. Erna volgt een peÍio-
de van zeven maanden waarin
ze buiten de deur aan de slag
gaan. Datkan ziin in vrijwilli-
gerswerk, betaald werk of door
een cursus te volgen. Daarnaast
werken we aan punten die de
bewoner z,elf heeft aangegeven.
Hii v/il bijvoorbeeld het contact
met zijn familie herstellen of met
geld leren omgaan. Ook nu pro.
beren we een ritme in zijn leven

)

langzaam aan afgebouwd. Ats de
bewoner het jaar goed heeft
doorlopen volgt er een receptie,
waarop ieclereen met wie hij in
dat jaar regelmatig contact heeft

redt, kan het toch een zeker suc-
ces zijn.Succes namelijk is niet
alleen maar af te meten aan het
feit ()f iemand hct maatschappe-
lijk 'gemaakt heeft'. Roel de

kunnen deelnemen hoeft men
echter niet gelovig te zijn, bena-
drukt Roel de tsruijn. 'Ve win-
nen hier ook geen zieltjes'.
Migranten, die meestal een an-
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Het eetcaÍé is bedoeld uoor de beuonets uan bet Exodus-prqiect, de buurtbeuDne$ en studenten. Voor uijf
gulden hunnen ze een uarme maaltijd met uoor-en nagerecht hrijgen.

gehad, wordt uitgenodigd' Het
project kent een systeem van
gele kaarten voor mensen die de
regels ovenreden. Tien gele
kaarten betekent dat de deelna-
me aan het prciect wordt afge-
broken. 'Om een aantal voor-
beelden te gevenr je moet
's morgens om negen uur bene-
den zi,n. Dat is om het dagritme
aan te kweken. Zoniet, kriiS ie
een gele kaart. Op blowen in
huis staan er vier, oP stelen in

Bruiin I Je kunt niet garanderen
dat mensen niet meer in de bajes
komen. Ve hebben een iongen
gehad die hier tien maanden
zonder problemen in huis heeft
gewoond. Ondanks alles kwam
hij toch weer in het Huis van
Bewaring terecht. Ik weet zeker
dat die jongen bij ons meer zelf-
veÍÍouvr'en heeft Sekregen.
Sommigen redden het gewoon
niet.' Een succes kan biivoor-
beeld zijn dat de ex-gedetineer-

dere godsdienst belijden ziin net
zo welkom. Het gaat er vooral
om dat men de juiste instelling
heeft om het jaar tot een goed
einde te willen brengen. De
Bruijn en Eerbeek noemen het
werk van Exodus ondersteu nend
aan dat van de reclasseríng,
waarmee een goed contact be-
staat. Bovendien vinden zi, het
prima passen in de gedachte
van de sociale vernieuwing. E
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