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Dondedaq 26 september 1996

15.00 uur Ontvangst en welkom door ds. A.J. Noordhoek, voorzitter
Stichting Exodus-Utrecht.

15.1O uur Kerken, stad en reclassering met elkaar aan het werk.
Een gesprek aan tafel onder leiding van drs. J.D.W. Eerbeek,
Stichting Exodus-Den Haag.

15.30 uur Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen
reclasseringsorganisaties en Exodus-Utrecht.

1 5.35 uur lnterview met enkele bewoners van het woon-werkproject.

1 5.45 uur

16.OO uur ln kleine groepen naar de Waalstraat voor bezichtigen en
informeren.

Voor de achterblijvers en terugkomers is er een drankje en
een hapje. Musici zorgen voor een sfeervolle omliisting.

17.OO uur Einde.

Werken Uitnodiging
aafl voor
de

Toekomst

a

ex S

Openingshandeling door de burgemeesteÍ van Utrecht:
l.W. Opstelten.

openlng
26 sept. 1996



Stichting Exodus richt zich op wonen, werken en welzíjn van ex-gedetineerden.

Dit jaar, 15 jaar geleden, begon Stichting Exodus-Den Haag een succesvol
woon-werkproiect voor ex-gedetineerden.

ln navolging op het Haagse initiatief en de daar beproefde aanpak is de stichting
Exodus-Utrecht opgericht.

Door samenwerking tusson stad utrecht, kerkelijke instanties en reclasserings-
organisaties is een voorziening in het leven geroepen die perspectieÍ wil bieden
aan mensen die vrijkomen na hun detentie en opvang en begeleiding nodig
hebben bij het opnieuw inrichten van hun bestaan.

vanaÍ maart '96 wonen er exgedetineerden in het pand van de stichting Exodus
aan de WaalstÍa8t te Utrecht.

Het huis aan de waalstraat is te klein om u allen tegelijk te kunnen ontvangen.

Wij nodigen u daarom uh op 26 september 1996 om 15.OO uur in:

Zalen verhu ur U tech t-Zuid
Amaliadwarsstruat 2-d
3522 AR Utecht

Burgemeester l.W. Opstelten is bereid gevonden de openingshandeling te
verrichten.

U wordt daarna in de gelegenheid gesteld, in kleine gÍoepen, ons pand te
bezichtigen. U bent dan tevens in de getegenheid vragen te stellen over de
stichting en haar werkzaamheden.

wij willen u dringend verzoeken, middels inzending van bijgevoegde antwoord-
kaart, kenbaar te maken of wij op uw komst mogen rekenen.



o lk kom naar de opening van Stichting Exodus op 26 september 1996.

o Wii komen naar de opening van Stichtang Exodus op 26 september met
...... personen.

o lk kom niet, Wij komen niet naar de opening van Stichting Exodus
op 26 september.

Afzender:

Verzenden naar: St. Exodus-Utrecht
P/a secretaris J. Groeneveld
Biltstraat 1 1 2
35728J Utrecht
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DRAAI BOEK OPENING

DOEL V EZE DAGAND
- RITUEEL MOMENT OPENING EXODUS

- VERDUIDELIJKING EXODUS PRGRAUMA
_ EXODUS IN PERSPECTIEF VÀN: NAZORG,

CLASSERIN, JUSTITIE, GEMEENTE

13.00 UUR

VERBINDING KERKEN, RE

* ARJAN ZORGT V@R DRIE BLOEUSTT'KKEN

'ARJANzALNAGAANoFRIETFIJTESoPTIJDTERUGISvANvAKÀ}lTIE ZODAT WE DE EEN BLOEIISTIJK BIJ EAAR KUNNEN BEZORGEN

* [-nrr rs MrsscHrEN EEN coED rDEE olí DE ANDER Bos AAN coN

STAND TE GEVEN.
*enTeToVERLEGTMETYPEv.oFIIIJDEVERSCILLENDEPRoGRAMMA

ONDERDELEN WIL INLEIDEN EN DE TIJD WIL BEWAKEN '

* ROEL OVERLEGT UET DE ZAAL OVERIEGT MET DE ZAAL OF:
_ iEPCNTEX KOFFIE OF TIIEE KRI JGT UET CAKE BIJ B INNENKOMST

-oBTopTTsKUNNENToRDENAFGERUIUDNADEoFFICIELEoPENING
- HET MOGEL I JK IS OM WAT MEER ITAPJES TE MAKET{ I'V'M DE VELE

AANUELDINGE

* GONNIE EN CIIRI S ZORGEN ERV@R DAT DE BEWONERS WETEN WAT ER

VAN ZE TORD VERWACIIT OP DE OPENINGSDAG' DÀT DE BEWONERS ER

ziln, oar IIET PAND ZEER NETJES' DAT ALLE rA ERS DrE DAG oPEN

ZI JN

*ERtriIoETENBADGESGEMAAKTwoRDENvooRALLEMEDEWERKERSEN
BESTWRSLEDEN. JACCO REGELT DIT.

*JAccoINFoRyEERTNAAREENFoToGRAAF,ÀNDERSMISSCHIEI{DElíAN
VAN ANNEIIARIE. E.E.À. VIA ROEL.

* ROEL ZAL NOG BIJ DE ZAAL I NFORMEREN OF ER NOG BLOEUEN OP

TÀFEL KOMEN TE STAAN.

*RoELzALDEWIJKAGENTNoGBELLENENIIEUovERIIETEENANDER
I NL I CHTEN .

* BIJ REGEN WORDT ER IMT EEN BUSJE OP EN NEER GEREDEN '

DE ZAAL IS BESCIIIKBAAR

- DE BLOEUEN WORDEN OM I3.OO UUR BEZORGD, I{ET DE REKENING'

- oicr KoopxArs rs ER ou zrJN APPARATIruR rN TE STELLEN

- ARJAN ZAL DE UICROF@NS ZETTEN EN UITPROBEREN '
r-EENMICROFOONOPSTÀNDÀARDBIJDELESSENAAR,DITISOOK
I or LooPurcRoFooN.
I - rsBr MrcRoFooNS oP sTANDAARD BrJ DE TAFEL
I



- EEN TAFELI{ICROFOOI{
. DE OPSTELLING VAI{ DE TÀFELS EN STOELEN IN DE ZAAL MOET ZODA-

NIG ZIJN DAT I EDEREEN GOED ZICITT HEEFT

- ROEL ZAL MET SUZANNE EEN GOED PLEKJE ZOEXEN VooR IIAAR OM DE

BEZOEKERS IN IIET GASTENBOEK TE LÀTEN TEKENEN EN OM DE

PROGRATTMA'S OP KIEUR UIT TE DELEN.

-GoNNIEzoRGTvooRLECTUURTAFEL,I{ETzovEELMoGELIJKFoLDERS
exóous urREclrr (TE KRTJcEN BrJ ARJAN' ANNEMÀRrE, RoEL' ETC' )
EN VOLDOENDE AANUELDINGSFORUULIEREN.

13 .30 UUR

ANNE_MARIEISVANAFDITTIJDSTIPoPDEWAALSTRAAToMEVENTUELE
BEZOEKERS NAAR HET JUISTE ADRES TE STUREN EM OM LATER MET DE

BEWONERS {AAR DE ZAAL TE VERTREKKEN. ANNE-MARI E ZORGT OOK DAT

ATTT TEUTÉOEUREN OPEN ZIJN EN WERPT EEN LAATSTE BLIK OF ÀLLES

NETJES IS.

ER MOET EEN PLEK GERESERVEERD WORDEN VOOR DE MUZ I EKANTE DIE
GAAN SPELEN TUSSEN VIER EN VIJF. ROEL EN ÀRJAN LETTEN HI DTOP -

14 .00 UUR



+ SUZANNE WIJKT NU NIET MEER VAN HAÀR POST EN LAAT DE REZOE-

KERSHETGASTENBoEKTEKENENENGEEFTHENEENPRoGRÀMMAMETEEN
KLEUR ALS DE WAALSTRAAT NA DE OFFICIELE OPENING WEL WILLEN
BEZOEKEN EN EEN WITTE ALS ZE DÀT NIET WILLEN. ZE ZORGT ER OP

AANWIJZING VÀN DE VIER BESTUURSLEDEN BIJ DE DEITR VOOR DAT DE

BURGEMEESTER, DE STAATSSECRETARI S, DIIR. VAN DER LEEK (DIREC-
TEUR SRN) EN DI{R. vAN DER PAAL (DIRECTEUR LDII), l'lEvR ' VAN MAR-
LE (VOOR,ITTER DMO), DI{R. HAITSMA (FRACTIELEIDER CDA) EN HUUB

oo16àx EEN GEEL PR6GRAMMA KRIJGEN. (EVENTUELE PARTNERS KRIJGEN
@K EEN GELE. AILE BEZOEKERS KRIJGEN EEN PEN UITGEDEELD MET

HET PROGRAMMA. ROEL ZAL EEN EN ANDER MET SUZANNE DOORNEMEN.

l4 .30 UUR

' VAN DE BESTUURLEDEN EN MEDEWERKERS DIE ER NOG NIET ZIJN WORD

GEVRAAGD OM NU AANIÍEZIG TE ZIJN.

* DE BADGES VOOR DE BESTUURSLEDEN EN MEDEWERKERS KUNNEN BIJ
SUZATNE WORDEN AFGEI{AALD.

* OM DE BEZOEKERS WELKOM TE IIETEN STAAN ARJAN, YPE' JACCO EN

JAN E. BIJ DE DEI'R. IEDER ZORGT ERVOOR DAT BEZOEKERS UIT IIUN
.VELD,' GOED OPGEVANGEN WORDEN. ( ATTENT MAKEN OP GARDEROBE EN

GASTENBOEK EN P ROGRAMMÀKAÀRT )

* ALS DE BURGEMEESTER OF DE STAATSECRTÀRI S

ARJAN DEZE NAAR BINNEN BEGELEIDEN EN BIJ
TOT HET PROGRAMMA BEGINT. DEGENE DIE ALS
( BURGEMEESTER OF STAATSSECRETARI S ) WORDT

ANDER DRIE BESTUURSLEDEN EVEN NAAR ARJÀN

B I NNENKOT,TT ZAL
HEM,/IIAAR BL I JVEN
TWEEDE BINNENKOMT
DOOR EEN VAN DE
EN CO . GEBRACIIT .

* IIET ZALENCENTRIJU ZORGT VOOR KOFFIE, THEE EN CATE.

* EET IS BELANGRI JK DAT WE ALLEMAAL GASTHEER- EN VROI.IW ZIJN,
MEDEWERKERS EN BESTUUR. V@R GONNIE EN CHRIS BETEKENT DÀT

DAT JE MNDACHT SCIIENKT AAN COLLPGA, § YA}' DE WAAG, DE RE

K

^



CLÀSSERING, DE SOCIALE DIENST,ETC. V@R ANNEMÀRI E IDEM MAAR

OOK VERWIJZERS VAN BUITEN ( VUGHT EN ZO). VOOR BESTUURLEDEN '
JUSTITIE- EN POLITIEKE MENSEN.

* OM l/1 .55 UUR GAÀR ROEL DE MENSEN VAN ACHTER AFAAN

PLAATS TE NEMEN.

VRAGEN

§<
ii

15.00 truR

YPE IIEET NELKOM EN I NTRODUCEERT ARJAN

15.O2 UUR

SPEECH ARJAN

15 .10

YPE I NTRODUCEERT JAN E.

15 . 11 UUR

15.3 UUR

YPEKoNDIGToNDERTEKENINGÀANvANSAUENWERKINGSoVEREENKoMST

15.31 UUR

FORtIrd DISCUSSIE O.L.V. JAN E.
(DEELNEMERS, I{EVR. VÀN MARLE, DIIR. VAN DER LEEK, DI{R. YAN DER

PAAL JACCO GROENEVELD EN ROEL DE BRUIJN. 5a ttcr. Vt" eL: "r^ '

oNDERTEKENINGSAMENWERTII§EpVEREENKoUSTD@RDHR.vANDERLEEK
iprnrcTEun sTrcHTrNG nscrisisBnrxc NEDERLAND RESoRT AMSTERDAM )

Èx om.. vAN DER PAAL (DrREc'rEUR REcLASSERTNG LEGER DEs ITETLS

'RAYON ZUID)



15.35 UR

YPE KONDC'GT II{TERVIEI,JW UET BEEONERS AÀN O.L.V. ARJAN

15-3 UUR

I NTERVI ET'W IíET BEWONERS
MET AÀN IIET EIND OVERHANDIGING KADO DOOR IIIruB DONKEN (DIREC-
TEUR EXODUS DEN HAAG )

15 . ,16

YPE KONDIGT BURGEMEESTER AAN

15.47

SPEECH BURGEMEESTER

15.58

OFFICIELE OPENING D.M. EEN DIASERIE
(YPE KAN EVENTUEEL DE IIETSEN DIE VERAF ZITTEN NAARVOREN ROE-
PEN. )

16.0 UUR

YPE LEGT EVEN UIT HOE DE BEZICI{TIGING VÀN DE WAALSTRAAT ZAL
PLAATSVINDEN DIT ZAL GEBEUREN DOOR"DAT IEDEREEN BIJ DE I NGANG

IIET PROGRAMMÀ VA]IÍ DIE MIDDAG OP EN BEPAALDE KIEUR KRIJGT. ER

ZIJN TIEN GELE, BLAI,'WE, RODE ,GROENE...ETC PROGRAMMA, S. DE

MENSEN DIE HET PAND NIET WILLEN BEZOEKEN KRIJGEN EEN WIT PRO-
GRAMUA.

IN DE ZAAL WORDT VOOR MUZIEK GEZORGD EN ER IS EEN INFO TAFEL
DIE DOOR GONNIE VERZORGD WORD.

DE EERSTE GROEP (GEEL) VERTREKT. IN DE EERSTE GROEP ZITTEN DE

BURGEMEESTER ( DI{R.. VAN OPSTELTEN) EN DE STAARSSECRETA
RI S (MEVR. SCIIMITZ ) , DE TWEE DIRECTEUREN VAN DE RECLASSERING
(DHR VAN DER LEEK( (SRN) ) EN DI{R VAT DER PAAL ((LDH)) ), DITR.

Èar,sue (FRACTTELEIDER cDÀ), MEVR. vAM MARLE (vooRzrrrER DMo) '
DIIR. DONKEN (DIRECTEUR EXODUS DEN IIAAG). ARJAN NOORDIIOEK EN

ROEL DE BRUI JN.

16 . 10 UI]R

GROEP TWEE (BLATIW) VERTREKT o.L.v

(CIIRIS GAAT NIET MEE MET ZIJN GROEPJE TERUG, MAAR BLIJFT IN
Èrt pexo ACHTER oM "HET VERKEER TE REGELEN" EN vooR SPECTFTEKE
VRAGEN (KORT). DE BEWONER NEEIXT HET GROEPJE MEE TERUG NAAR DE

CHRI S STEGEMAN
( MET BE'WONER)



ZAAL

16.15 UUR

GROEP DRIE (GRIJS) VERTREKT

16.20 UUR

GROEP VIER (GROEN) VERTREKT o.L.v

16.25 UUR

GROEP VIJF (ORANJE) VERTREKT

16.30 UUR

GROEP ZES (ROSE) VERTREKT O.L.V

16.35 UUR

GROEP ZEVEN ( GROEN TíET ROIDJE) VERTREKT
I{@RDIIOEK

16 . /+0

GROEP ACIIT ( ROOD VERTREKT )

o.L.v ANNEMARI E BOS

JACCO GROENEVELD

O. L.V. GREETJE JOOSTEN

GONNIE SLIEKERS

o. L.v ARJAN

16.40 UUR

GROEP ACHT O. L.V. ROEL DE BRUIJN

V@R ALLE MENSEN DIE EEN GROEP DOOR HET PAND LEIDEN. JE GAAT
MET JE GROEPJE DOOR DE BEWONERS I NGANG NAAR BINNEN (NR.93), DE
TRAP OP. ALLE KAII{ERS ZIJN OPEN, WIE WIL KAN EVEN EEN BLIK OP
ZOLDER WERPEN. LOOP IN IEDER GEVAL DOOR.. ER KOMT SNEL EEN AN-
DER GROEPJ E ACHTER JE AAN. ZAKEN DIE VEBL UITLEG VRAGEN KUN JE
@K BIJ TERUGKOST IN DE ZAAL VER-DER UITLEGGEN. ÀLS JE HIER
NIET STRENG IN BENT ONTSTAAN ER ONHERROEPEL I JK PROBLEMEN IN DE
SMALLE GANGETJES. CHRIS ZAL HIER EXTRA OPLETTEN EN EVENTUEEL
AANWIJZINGEN GEVEN ALS DE BOEL DREIGT VAST TE LOPEN.

N.B

NODIG DE MEN§EN VAN JE GROEPJE UIT OM NA DE RONDLEIDING NOG
WAT TE DRINKEN ( VOORAL DE EERSTE GROEPJES).

17.OO UUR EINDE



OPENINGSTOESPRAAK VAN DE VOORZITTER
N.A.V. OPENING EXODUS-UTRECHT 2G9-1996

Dames en heren,

Ik wil u namens het bestuur van de Stichting Exodus Utrecht heel hartelijk welkom heten
o,p deze openings-bileenkomst. Blij verrast zijn we dat op onze uitnodiging mveel reacties
zijn gekomen, we kunnen het haas niet anders uitleggen dan dat u ons enthousiasme
deelt, dat er interesse is voor de ruzorg voor ex-gedetineerden.

Een bijzonder wmrd van welkom aan de Burgemeester van Utrecht, dhr. Opstelten, die
met verlossende woorden de op,ening zal verrichten. We zijn zeer vereerd met de
aanwezigheid van mevr. Schmitz, staatssecÍetaris van Justitie, die als toehoorder vanmid-
dag hieóij wil zijn.

Verder een woord van welkom aan bestuursleden en afgevaardigden van kerken, reclasse-
ring, rechterlijke macht, openbaar minis161i6, advocatuur, directieleden en geastelijk
verzorgers van huizen van bewaring eo andere justitiële instellingen, opvangprojecten en
vrijwilligersorganisaties.

En last, maar zeker niet least, hartelijk welkom aan personeel en bewoners van het nieuwe
Exodus-pand, met hun familie, maar ook ledeo van ïÍijkcomité RivierenwijUWaalstraat.

Kerken, locale overheid, maatschappelijke organisaties, me.r ook justitie gaan meer
samenwerken op locaal niveau en tonen belangstelling voor een aimpak die groeiende
criminaliteit en daaÍÍBn veóonden recidive kan verminderen.

Ik wil u ies vertellen over de lange aanloop yatr een huis voor ex-gedetineerden in het
Utrechtse.

Al meer dan dertig jaar zijn er kerkelijke wijwilligers, die wekelijks binnen de muren
gespreksgroepen en kerkdiensten bijworen, om zo gezicht te geven aan de woorden van
de kerk. Samen met de justitiepastores formuleerden zij al eerder de wens dat er een
opvanghuis en begeleiding moet komen voor wie wijkomen na deteatie.

In de jaren zeventig werd onder aanvoering van ds. Hens Ter Haar Romeny het opvang-
huis \Yeerdsingel gesart, dat nog steeds firnctioneert, maar niet meer die specifieke
bestemming heeft. In l98E hebben de kertelijke vrijwilligen zich gebundeld in de
Stichting Kerken en Gevangenen in UEecht en in 192 heeft deze stichting een huiskamer-
project gestart, met de bedoeling contacten die binnen gelegd waren met gedetineerden,
buiten na hun wijlating te kunnen voorEetten.

Maar de drempel voor de huiskamer was hoog en de behoeften blijken na wijlating heel
aoders G liggen dan alleen aan een goed gesprek en gezelligheid. De wenselijkheid van
een opvenghuls bleef dus onverminderd bestaan.

Hier moet vooral de ruam vatr mew. Riet Feijtes genoemd worden, Ibu genoemd door
velen, die ze tot op de huidige dag bezoekt in gevangenissen en TBS-instellingen. Zij
droomt al heel lang van een opvanghuis voor "haar jongens' en haar bewogenheid heeft er



ook vmr gezorgd, dat (via een gezamelijk kerkepad) mew. Schmitz hier vandaag onze
gast is. Door een rceds eerder geplande reis naar Amerika is Ibu Feijtes hier vandaag niet,
we zullen haar zeker bij terugkomst in de bloemen zetten.

Als je als hulpverlener binnen de muren van een suafimichting werlt, of dat nu is als
maatschappelijk werker, als geestelijk veÍzoÍger of als inrichtingswerker (maar ook als
wijwilliger die komt en luistert) én je blijft een aantal jaren werkzaam op dezelfde plaas,
dan ken je die ontroerende maar ook machteloos makende momenten waarop je erachter
komt dat lan of Charles wéér binnen is: Ben je d'r weer, jongen, ja dominee, wat moest
ik anders, ik had geen huis meer, m'n baas wilde me niet meer terug, de familie wilde me
niet meer kentren, oude vrienden, etc. etc.

Velen, met wie ik zelf in de Huizen van Bewaring in de afgelopen 15 jaar sprak over de
essentie van wijheid, over het belangrijkste van het leven, over geloof, hoop en liefde,
willen nia "terugvallen'. Het is schokkend en tegelljkertijd verhelderend om te ontdekken
dat zo veel daders zelf ook slachoffer zijn van anderen, van omsandigheden, van de
eigen achtergrond, van ongewilde en ongevraagde tegenvallers. In gespreksgroepen, maar
ook in persoonlijke brieven en gedichten komt de diepe behoefte aan eeo gewoon en
eerlijk leven, wel of niet met een gezinnelie, als vanzelf bovendrijven. Waarom gaat het
lsch zo yeek mis? (itr vaktaal gezegd: 7G75% recidiveert, waarom?)

ln &.ze zaal zijn vandaag velen die de antwoorden weten.

In een van ooze eeÍste Exodus-nota's staat Olz. 2): "...een succewolle terugkeer van ex-
gedetineerden in de maaschappij doet een groot b€roep op de vaardigheden en mogelijk-
heden van de ex-gedetineerden. De maatschappij moet bereid zijn de ex-gedetineerden ook
daadwerkelijk een kans te geven vooÍ reihtegratie. Het reguliere reclasseringswerk geeft in
dit tmject van integratie slechts een beperkt aanbod. Het is juist de integrale aanpak van
Exodus, waaÍva[ we hopen dat die een meerwaarde zal gaan voÍmen op het rceds bestaan-
de aanbod voor ex-gedetineerden. Dit blijkt bepalend te zijn om een grotere kens te
creëren op een nieuw maatschappelijk perspectief. "

We hebben enorm veel steun gekregen van Exodus Den Haag: allereerst van collega-
dominee Jan Eerbeek, de grote initiatiefoemer van het Exodus-concept, die in ons
Utrechtse bestuur wilde plaatmemen. En vataf december vorig jaar Roel de Bruyn,

Terugkomen in de "vrije' maatschappij blijkt een enorme klus te zijn. Ik heb, met m'n
hele kerkelijke achterban, hun geen adres in onze regio kunnen geven waar de ondersteu-
ning gevonden kan worden die aansluit op hun specifieke behoeften.

De zaak vatr een opvanghuis kwam in een stroomversnelliÍg toen een werkgroep werd
gevormd waarin de stedelijk diaconaal consulent Constand de Jonge een voortrekkersrol
vervulde. Als hij er niet was geweest, hadden we dit feest vandaag nog niet kunnen
vieren. Er kwam een werkgroep die contact opnam met Exodus Den Haag en waarin het
justitiepastoraat, met z'n verschillende kerten en de reclassering van beide kleuren samen-
werkten met hetzelfde doel. Vanaf apÍil 1995 bestaat de Stichting Exodus Utrecht, onder
het mofio: we hoeven zelf het wiel niet uit te vinden voor een wootr- en werkproject.
Daar in Scheveningen wordt met succes gewerkt met steeds 16 ex-gedetineerden, au al 15
jaar lang.



doorkneed in het vak, die part-time Utrecht wilde opstarten en cciiÍdinereo en heel
concreet erop toeziet dat de rode draden van het begeleidingsprogÍamma ook in Utrecht
ten uitvoer worden góracht. De rode draden, dat zijn:

Wonen, l erken, Welzijn, dat laatste vertaald in: Relaties en Zingeving

samenwerken omwille van dat nieuwe maatschappelijke perspectief voor de ex-gedeti-
neerde. Daarbij moeten we goed bedenken dat dit project er niet geweest was als de
Utrechtse kerken zich niet financieel gaÍant hadden gesteld voor de hypotheek en de
exploitatie van het eersle jaar. we zijn blij met de stad utrecht die zubsdie geeft (voor
1997: F/5.000).

slachtoffers en daders zijn het beste af als ze worden aangesproken als mensen met een
verantwmrdelijkheid voor de toekomst. Dat is hun eigen toekomst en die van anderen
(Van Iersel, Trourv, september '96). Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven is
niet eenvoudig als je in eetr patroon bent gekomen dat moet worden afgeleerd. wij van
Exodus geloven dat die uittocht toch gemaakt kan en moet worden.

Ik dank u voor uw aandacht.
A.J. Nmrdhoek

- Wonen: omdat je se1 Ílek boven je hoofd nodig hót om niet opnieuw in de
problemen te komen en om te leren met anderen rekening te houden,
met geld te kunnen omgaan.

- Werken: omdat het goed voelt om je dag zinnig te besteden, jezelf weer te
waarderen om de discipline die je kunt om met collega's
te kunnen werken.

- Relaties: omdat je soms moet stoppetr met vrienden die je niet verder helpen
en hulp nodig hót bij het leggen van nieuwe contacten met je
familie.

- Zingeving: omdat je vooral waar dingen mislukt zijn, voor grote vragen wordt
gasteld. Exodus wil een geestelijke verzmgpg biedm, die tijdens
detentie voortanden was: diaconaal, niet evangeliserend, geen
pasklare antwoorden, wel samen zoeken naar bronnen yxa zin s1
nieuwe eigenwaarde.

zn nragraal werken met mensen die niet gehandicapt zijn, maar een achtersand hebben
opgelopen, die weer weg te werken is, dat krn alleen met een goed begeleidingsplan. We
zijn gelukkig met de samenwerking met de Reclasseritrg trger des Heils als het gaat om
het dagtrainingscentrum en met de vaardigheidsrrainingen van de stichting Reclassering
Nederland. Maar ook hebben we goede contacten met de dagbehandeling zoals die in de
V.d. Hoevenkliniek gegeven wordt.

In een eerste artikel in het Utrechts Nieuwsblad stond Exodus geschilderd als een huis met
een streng regime. Dat is zeker waar: geen drugs of alcohol, maximaal tien gele kaarten,
maximaal I jaar veólijf, dat is de structuuÍ. Maar de constante sEoom van aanvÍagen van
gedetineerden zÉlf, &, wachtlijst die er nu is, dat geeft het lef te geloven dat we op de
goede weg zijn. Bouwen aan de toekomst gaat niet mnder moeite, daaÍ weet een ex-
gedetineerde alles vanaf.
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