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Derr Haag, 11 rnei 1996

Hierbij EtnLrr ik het tc.egEzEgde artikel.
Ik ho,rp dat het zc, gc,ed is.
Laat rrrijn rrc.g even weterr wÀài' de bi jeenkc,r'Ist wc,rdt gehc,Ltderrt
h(]e laat err hÈe lang mijn prograÍrlmagEldëe lt e d[urt.
De kc.Ínerrde week berr ik ÍnoEili jk bereikbaar*, rnaandÀg Ë() rnËi bÉrr
ik weer bËreikbÀar. Ik prÉbeer dan oc'k zelf te bel lerr-
Hartelijke groeten en tc,t hc,rens,

Jarr Eerbeek
Tc,rrrat enst raàt 1 ëC)

Ë564 Ct,l Den HÀàg
()7C)-3e38196



Achter de muren van het gevàrtgeni scompl ex Scheveningen is de

kerk aanweziq. Aah dat werk wordt inhoud geqeven door predi,-

kanten en v|^iJiwilligers van de kerken.

Veel gedet inErclrdeh hemGrrl àan dit kerkewerk deel.

Er zijrt kerkdiensteri, gespreksgl^oeperr etr er zijn vEGrl pËrrsöon-

I ijke gesprekkÉn.

In de contacten met qedet ineerden blijkt dat velen na hun

detrhtie in enigerlei vorm steun nodig hebben om ee!1 nieuw

bestaan op te bouwen.

Dat heeft de makerl met de acht ergrot1dprob lemat i ek van veel

gedet i heerden.

Het qaat dàn enerzijds om individuele problematiek, zoelB àeh-

ter^stànden in persoonlijke ontwikkelingt relationeLe rrr socie-

le vaardigheden eri in scholing. Instahiliteit in dagelijkse

levensverri cht i ngen, motivatie Grn zihqGrvingsproblematiek,

orit breken van duurzàmë tsignificànte eontaetElrl, ErErnzàemheids-

problemàtiek. Ook ont breken er vaak maatschappe I i j ke voorwaar-

den om een nicluw bestaan op te bouwe!1, zoals het ont brek€rn vàn

werk, het ohtbreken van huisvesting, het ontbreken van vol-

doende steunehde contactErn.

Nogal

t iek

errrs is deze individuele err ÍneàtschàppÈlijkr problemà-

gEcc.ncerrtreErd in eElrr pElrsc.crr. Er is dan sprake varr e€lrr

meervoLrd i ge eehterstàndspcsit i e.

In Den Haag is met steur, van de plaatselijke en reqionale

kerken dE sticht irrg Excdus werkzearn mEt intÉrrsievE begelei-

d i t.rg5programmat s .trp het gebied varr de rrazol^g. Zc, is er een

Werkerr earr de tc.ekomst varr ex-oedet i rteerden



Huis voor. Begeleid Wonen, een fietsenmekerij els werkeFvà-

ringsproject, trajectbemideling naar werk En beqeleiding naar

huievesting. Ook is Grt^ €rErn eetcafe aIs Iaagdt^empelig inlaop-

cërlt rum.

De filosofir varl Exodus is om een tamenhangend begeleidinqs-

aanbod te bieden mèt het oog op de veelvormige Problematiek

die met1sen hebberl. Zo $ordt er begeleiding gegeven op diverse

levensgebieden: wonen, werkerlr welzijn en zingeving. Door de

gestructureerde opzet van het programma boekt Exodus oFmerke-

IiJike resultaten.

Op deze wijze wordt ook bi;igedragGrrt aàn het teruqdringen van

cPimit1al iteit.

Over het werken met gedetiheÉrden en ex-gEldet ineerden hooP ik

op de avond van 6 jurli iett te vertellen.

Ook kan

zul len

liteit,

derr.

Ik zie

ik dàn ingàen op de vele vragen diE er ongetwijfeld

bestaan .=ver criminaliteitr aehtergronden ven criminà-

het justitiépastoreet en de nazorg ààn ex-gedetineer-

er rlàar uit met u in gesprek te komen en hoop oP Ererr

z i nvol le avond.goede efr

Dra. J. D. l,l. EerbÉekt

justitipredikant Scheveningen en voorzitter verr de Stichting

Exod us


