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Hij is 41

Nooit een

Jaar,

*éér

en

bezoek

/heeft 4 jaar vastgezeten in Scheveningen.

---
Z ijn

kerkt

eni ge contàct met

die week in ureek

gehad. Iedere zondag was hij in de kerk.

buiten waren de vrijwilliqÉrÉ van de

ui.t aan de diensten deelnemen.

In het gezin v.àar i Ír hij opgroeide

anderen. Een

wes hij altijd

vreeírrd.

een buiterr-

Èrr ijd eerrbeent ie. Niet aIs de2-- beet j e

ste!^ke àfhankel ijkheid vàn zijn c,uders. Vssral van zijrr moe-

der, die hem in beseherming nam. NoÉit zelfstand j.g qewÉrdÉrt.

Na het overlijden ven zijn ouders helemàal op zichze).f terug-

gellorpen. In het Huis ven Bewaring terechtgekomen.

Na de detentie geen mensen die op hem Hachttén. 6een grr-,rrd

Llnder de vtreten. Geer' g1iÍrpje perspectief. aar leef ik vr_,i_,r

fle :ijn h j.er sèmen om als

eeÍ sàrflerrvJerk i ngsvel.bànd

nee!'derr ir' het verlengde

/J- ! L't? t/.^/o
st i cht i ng ExE,d [s en e

ààn tÉ qaàí írret àIs d,fel
:

exlgedet i-

/r'-/,aa-,
lr<- fl uot

ExÉ6us aàrr

Fn ] k wr I

t"Je st I ànd

k i nqsverbàrrd te

Leverrsverhà I err

met h'Jn leven in een v

=Ergwekkend

Bureau v,:c,r

ven het begeleidingspr':'gràrrrtrra vàn

weí^k te he I perr.

beginrren É.rfl rtaÍierrs Exr,d,-ts het best r:,-tr van

te bedenken v,ror hurr bereidneid É,Í'r tÈ,t dit

t*# / ée- éLt,ï

Éafienlrre?'-

kÉ,rrrerr. . -Ad, c4!g.t auic<,tzu- z+>''VL. -i"t1t"'rr''
+ .?./ c{,.«-V^ /tt-.,-. /tDc4\Zy' A4t2,- '42' u h1a-l-

varr qeciet ineerden laterr c,ns =ien 
-dat vÉIerl zich \

erl;e E it.keI bev i rrden. Er ig e Eln

Cerrt raà Irec i d i vepercent age. Naar

cie Stàtistiek is 75l. vàn

cij fers vàn het

de vePB,-Jrdee I der' me€lr d Àrr

1x verÉ.lrdee 1d.

TcF,rtg.,al .,. ^Éihi'r5 I i+éit héé.t t,E ma'cEit lrrb é ----1s.ikÉ

F*-t.t -...-+ r rrl r-

e1r:tts:-:r+ruttt errr Fre. C i nleT;.

o P-h€+€5asJ:urrr f i iLÉ \'r -r' 95-l het aÍrl iclEttliÈrtÈ!Pt !LrEÍ1-t'iÈkt
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h afi

èelÉi g-n l- ri EhÉrC i ng -

vefe*.i€h+ i trdel,lt .,--- r t

be*FÈl,lri 't"i tot .{e etniEch/cultur.el ct -chtÉrgrÈnét =ingÉeirtgs-
prcbffitr h:t .'nt br:ti

t€í.
Oimaàtr.-hàpfrr i+L gqhiÉcl Eàat het c.r'dEF mEFF .-.m het ór,rtbreken

van+.,..rrEr.!í hÉt .aÉ+ rr-.t'c-t Yan h"iéV-a+ i r'9r heÈ tntbrtl(ëlr vaÍï

V.-,1.l,aÉÉ.ré q+E,,f.EnC- C4G+-C+-fr 6É E+igmat i-3t^i rrg.

Vè.3lí,--iE- F.F qpF!lJE vàr FEh.e.rl,iFéÉiFàtiiè \'en Ele-É tÉht e!- 5t -l rclerl

.//i n-drs-rce+eootr. e jke

a.

Crirrrinal iteit staàt ríleestal niet c,p u ich=e1f . Err eriminal i-

teitsprever't ie
; ale.t .l

karr I '11 et oÍí deze achtergrqnderr heen. Om iets te

dc,err aan de veelsc,ortige persnc,nlijke err maàtschaPPel ijke

problematiek is een brÉde maatschàPPelijke insPànning nÈodza-

kelijk.
/è<*.-. ra.-/*,",-.4 4, c't4o o <2. '1{4

Bverhe i. d, kerkÈrr! weI 
= 

i jnsrrrst e1 I ingerr,

Ér.gàni 5at iéE hebber!

woardel i. j kheid, maàr

eeYt'-{aÉ,ofi ieder vv/ ïweI i. rr samennerkirr

anuit hurr eigen veràrrt -:
rnet el kaar, in pra-

jecten var' màatschappelijk herstel' de wartels vàrr de criÍrrina-2-

g te rreríen. En rrerrserr perspectief te biedErr ElP het

kurrnén bereiken van een :inv,lI pers,:onlijk en maatschaPPel ijk
.

besteàn. Van een der benadering is de sàmenHerk i ng
1
tussen Exódus erl een voorbeel levert in eenhe

vGort raj ect
--:--
basis vo'fr

bij
.22-,

d.]sr een gest l.uct ur eleidi

Ííàat sch a li k funct ic,neren, en het

ría de

g enereert

hàar leden concrete Íílagel i jkhederr viJÉr exlgedet ir,eerder, enr

HaLbyN
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*-Lo^ d

-z-

rnaàt sch À ppe l rj ke
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t*9^; Uo,-,-,

Z ,,t</-, o atlrt-,

14^ Uvat *at'a-

@7"
à-

et
ot4

al- el*rà
Dc.^ /V.?

r'
def

t..L llízult t- .er*,

Ar rij ens de detent ie
lOtt A) o o>t .

f"eL, 6"'t h;cO*, B La-,,rn ,éC<*j

kan een gedet ineerde z ich hi,+rve,an-

cPEsy€fi. r vindt e fr rond i g plaats, waar-
bij vÈEral gekeken *o"jt ,r""" de problematr.ek en de motivàt ie=-.
oÍ n. Fls een

bewoner tot het prÉgramma e{c,rdt taegelaten wordt een individu_

ee1 bege 1e i d i ngsprc,grarnma opgesteld. Belangrijk is de samerr-

hanq in de begeleiding. De=€

'?ï&
e lnt eREtPÏ GcedurEr

e bestaat uit 4 facetten
//-

9/,/ HegeLetcl tng d'.ls ,rp het

WC'freft,

werkerr, weJ.zijn er' zinqevin

varr i eÍíand s IeverrssiÈuat ie. Het prtrgràÍnma is prakt isch vàrr

aerd err richt zich op- relfstandig maÀtschappelijk funetiene-

->
ren. Er is een

gàfr ctie=)É p het rriet nakomert daervarr. t^lekel i j ks 
= 

i jn er r-i*-

Ëc':,nt r{' l es ,rP het gebruik van s,=tt- ft
- 

/c

2,1, at'''ol èZ
harddrugs. -G=A't

duidelijke structuul , gebàEeerd op íf;Éèt,_:_ \=-/

Bi j het begeleid ingspl-ÈgrÀrnr,ta

f àÍrr i I i ecÉnt act en t,Ààr ÍtrÉ,gelijk

erd.

Èrrderdee 1 dàtis een belanqrijk

hrarderr herst e 1d er' bij de

begeleid ing bet rc,kken,

f ietsenrnakerij. Dii is eeí werker-
varinqspruject dàt met het huis vÉÉr begeleid wÈ'rren i5 verbl.ln-

- l^o-*- èttatu4.<4-
É, Het C€r.Cp p.É+,€ci i s Ce

dÉn. In de fietseHmèkerij werkerr de bewc,rrel.s de eerste twee
maèrrderr vàn hurr verbl i. jf in huis. Fiet is v,fc'ral bed,leld ctm te
t.#r, 

"dn**.ken. Er em structuu,- En clagpitríe .,p te bouwen en

-
daarmee eetr basis te leqgen voor een opleiding of eer, arbeids_

==-. --.
p 1aàt s.
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,rl. lrr de erers:rbe p I aàtà-eer, open Huis als eetcafe. Het open
Huis is een leèqdrempelig ontmcet ihgscentrum waar m€ln S dagen
pe}. weÉk rondsm de màaltijd terecht karr. Er zijn mogelijkheden
voor gesFrekr- ontmoeting e,, ontspànning. Het wopdt qeheel
geru'd door vrijwi. lligers. Fer dag zijn er zorn es a sg be=6e_
kers- Dit zijn 

''iet alleen ex,/ gÉdet i neerde., maar ook èndëFen
die behoefte hebben aàn cÈntact.

A V a-. uttirl-- ?Z-4 )->,-

arà. d-.L,r-,L-, àtua '11*l

Een belaiagri jke ir,zet bij de

mààt schappel ijke integrat ie.

Verder wÉrdt ge=c,cht

*-a,*, - /ír-L{-Lb.k-e- 4r-

9x r y'.* * 4-..

k 5,2"^*^crl. o Aa-l

lrl

begeleidi.rrg i.s het Herkerr ààn

Farrr i 1 i. ecÉnt act en nr,errtde ik al.

er

rreàr verer,igingen C,p het gebied van spt,rt'-...--
wordt begeleiding gegeven ir' de richtingÉn Éntspànnirrg, en

vàrr irrstanÈies a1g

schÉ I Í ng, verslawin 5Z ÈI. g Elrr gerreerrtelijke kredietbank irr
verbanci met

de reclasse ï'1rrg err er'derE h u I pver I en ingsi nst e l l irrgen.i|È+É
*Lrd

schuldsanering. Er is eert qc.ede sàmenwerk j,rrg

de sc'eia1e dierrEt err ar be i d sbern i dde i i.n 9r

reE

-

ft.-v
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*i.t 1ra,1 A|UL .+1i ngsovereenkomst. Dat waÉ het begin veÍï een geriÉhte werkgP-

I n -^í

bij werkgevers e€rrr plaats gevsrrden. 6eintet.esseerde werkgevers

kunnen een orienterehd gespr^ek hebben met de trajectbegeleider

vatl Exodus. Het kàn qàan om een diversiteit in mogelijkheden.
à^ mllutl-.*

Een werkervar i rrgsp I aàt s, " een tijdelijk contract, een t ijdel ijk

c'=ntract uit Iopend op Elerr vaste verbintenis.

Voor eventuele knelpunten in de arbeidssituatie is de tÏ^àject-

begelEider in de aanvarrgfase bere i kbaar.
/ro1, l ëLo'a, E- ar*, vi -x tu a-^ z,t za-d-n^

van Exod us
.a-a:t\ ,k/a*/^

ll
,Lt»

&- 4*l

Op de:e w i,.j =e kàn

we 1z i jrr, w.trrrerr err

y,.-Ací

/in samenwerking t ussen«--
HerkÉrr een Éàmenhangerrd

f,Ï.gai.' i sàt ies Và rr

beqel eid irrqEprÉ,gràÍ -

Naast de e,rntacterr mÉt werkgever= =i.jrr er c,C.k eontacten met
D ...,,_--t- 2.a.","^ i o.r.o_Sr^ ,!.-"t"_, t l*^^_

v.lÉn i. r,gc,;,i-p6rat ies- 2 -_, t - -- .te-o -.--1, ---./gesFrel. --,.,--=t rnet

de Cheietel i j lr é l't'-,r. i r. g bÉ:rfiwer--r ig i rrg 7r,è+--n^-r nÉ=- c.-.r.pq_rl ët-

tiàj-LbErèi.l i,', F',r* Hc=i'È H=ninqEn .t.rij t- ï-P,E*. ',-,.-.- .rÉs}^-

strnarir,g .;:r,,'i + het h'ri= i',:,:'r- bege'e'Èc l -..e* t-'-,r,-,r. ; *,g.

rrlà een spits vinden in een cnrrcreÉt rrrÀatschappel i jk bestaar'.

Fl.lÈFzi ir- -+i6,,16Ésr- ..ril r -m -.fn C- Fr-iiC-.-^-. .rtel

ta v^naGr -e. --4,r----: jr L: -J} .ri l- Frgt dt ErE?lrts E t Xab itt de

begsl3iring I = g-l-tr+ ir' h^r i o.'-* véFdlrF \.... e{' +- h-.,,.réÉ -rt

t@en.

ExÉ,dus heefÈ zich entwlkketd lÀngs de wE|g van het pal^ticul ier

initiatief- Begonrren i,rr een kleine kelder met eerr paar vrij-

hrilligers, is het uitgeqreeid t,lt eerr welzijnsi,nstelling met

een sàmerrhàr'gend en corrcreet aanbc,d, en met opmerÀ,r.;u=
=-::F-

4rr4

versbeqeleidinq vanuit Exodus om voor de bewoneFÉ rerkerva-:
ringsplaatse_n of arbeidsplàatsen te genel^eFen. In de afgelopen

periode hebben op deze wijze ?l bewoners van Exodus met succes
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I=I5!=", Het geld vcor de pl^eiecteH wordt bijLengebracht
door plaatselijke en Fegionale kerken, fondsen, pàrtieulieren,
bedrijven en eelrr subgidie ven de gemeente Den Haàg. l,lij hopen

dat oc'k de rijksoverheid de resultaten van ons werk zal erken-
rien en dat er een

cont inuiteit vàh

VC'FM van medefinaneiering

ons werk te wàal^borgen err

zal komEn om de

het werk ook Íru!.-
r- i k uit te kunnen bouwen. Olu ,/,rn 9-" r*ru o

tt^-,rzl* àzA.-,^ oh4 ztv, ?z( A 'on2r-- ;
e-lÍc -' tn--n c,!t- - ezz.z e,--n-- - ,t - í^t-t c-,f^
Ik sl,uit af met wie ik beg,trn.

,{uit h-Z,L.l**"
ato/e^-/d/.a*d 

^

Hij is 41 jaar, en hij herft 4 jaar vastgezeten in Scheverrin_

qen. Na de detentie gEr€ln mElns;erl die op hem wàchtten, geen

qrond orlder de voeten. Geen gliÍflpje perspect ief. Waar leef ik
7

VC'Él l-.,r-"u /.--* uí rr:-n ?

H i j y{ctf,nt nu eerr j aar

=aam maàF zeker I eert

wàt hij wààr darr oc,k

in het hui.s v,-rc.r begeleid

IrleF ,-J I te

wc'nen. Larrg-

st Rllwen meth i.j =ijrr ka
èt^ p.. t/,^^
vindt. Je neet nÉr,it wat je nL..idiq hebt Érrt

t e over- I evefi- l'làa

leert er wat van het leverr

er t'ft ee

Jt e maker'.

//."" ,n,or,t.,t //a^n

/th

te makÉn. Hi j

voc,r stapje. Eerst

weer a1s vri jwil-

5Ir-th

Stapj e

in de

liger

f i et senmaker i. j

i. n het eet càf e

9,:,ede

ler.rkr

et en ziet nÈg hal f
jaar, varlr het eerst vàn z i jn leverr rnet eerr pakje broÉd c,rrder

//'"
/ / é1-.,-.

i enan// En tan=rr', nà ÈngevÉer. Eren

=ijn snelbinder Ílaar u ijn werk.Tn het enderh,:ud bi.j eÉn w.r-._----------_-_. _
n i ngeorpc,rst i e. Een weFkervàr i ngsp I àat s. Er, daaFna hàar de

leerwerkbenk. Een I Èodg ietersople id ing.

àI cii,e menserr die hi,er kr,Ínerr

zijn meet endeir de

van de

____:-
Zorrraar iemarrd .fp weg nàar een pleats È'p

,"t,="rZ-""" geraÍnenl j.jk iets aarr d'rerr, dat is het

sàmÉnwérkinq die we aangaan. lc

t>làot --x.-, l.-A.^ ?* ,a4'd1
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