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Stitfrting E4oíus tien jaar //*:

Jan Eerbeek, gevangenispredikant in Sche.
veninSen en voorzitter van Exodus. nam tien
iaaÍ geleden het initiatieÍ om samen met de
r.k. geestetijke verzorgeF een opvangmoge-
lijlàeid te creèÍen voor ex-gedetineerden.
Het werk van Exodus, dat uitgaat van de
Haagse kerken en vooral steun kriigt van de 1
hervormde kerk, omvat inmiddels een open
huis annex eetcaÍe een huis voor begeleid
wonen, waar acht mensen zich een jaar lang
kunnnen voorbercidm op terugkeer naar de
maatschappii en een fietsenwerkpl,aats waar
de bewoners werkervaring kunnm opdoen
aan het Frankenslag.
OÍn dat effect te kunnen berciken È een sa-
menhangend begeleidingsaanbod noodzake-
liik begeleiding bij wonen, werken, rclàtie-
vorming en zingeving.
"tn de afgelopen viif jaaÍ hebben er 56 men-
sén bij ons gewoond," zei Jan Eerbeek.
"Misschien is het meest wezenliÈ, meest es-
sentiële in ieders leven wel om eets te erva-
ren dat je iemand bent, met een naam en een
gezicht, een bosF bloemen op taÍel als je
komt en €en feestje als ,e Frit bent."
Oud-bewoner van het Exodus-huis Aad
Kamerman is het met hem e€ns- Danlzii het
begeleid wonen en het fietsenFoiect gaat het
nu goed met hem. Hii heeft inmiddels het
pràkh,kdiploma Íestaurant'kok op zak en
gaat binnenkort trouwen. Over de Exodustijd
zegt hii: "Ik ben mezelf tegengekomen en heb
mezelÍ leren kennen."

(Trouw 09-10-1991)

Mel de oqníng un een nieuwe lietsenwerkplaals doof de Hqagse welhoudet D. Ramlal et
de aanbieding wn het juhilernboekje " Eiodus: uerhalen meí petspectief" door Exodus

directeur H.l. Donke,t àan staatssecrctatis mr A. Krrto uerd hl,t tii,njaríg bestaan oan de
Stichting Lxd s geoied. ( Foto locques Zorgman, Sijthóll Fos)
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