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Mevt'auw de Mirli ster,
Mi inheer
Geacht e aanwez i

de t,ràarnemer|d burqemeester,
erlt

A
Cel met uitzicht luidt dE naam van deze marrifÉstatie.

Err t uitzichtt bet ekent
/Niet voor i,edeFeen is

het gaat C.m

in dit geva I

dit dr eerste
' perspect i eft ..:
gedechte die *pkomt a1s

Eevan Eerren.

is het tegendeel te hc,ren: gewoc,n opsJ,(iterr ErrNoga 1

verder

eefrS

niets. Zot n oordeel orrtstaat de emot ies die dsor

emc,t ies hebben te

ver«ntwaardioirro.

--.beqrijpel ijk en ze

door

diecriífl irral. iteit worden (]pgErrClePën. En
I

van cnvei I i gheid
---í:

makerr Ínet gevc,e 1Ërrs

Niemànd kan Gm die gev.felens heen. Ze

hebben v(ror €rErn deel ook te maken met

CriÍíinaI iteit brerrgt schade tc'e

ook aarr deders zel f. err ÀÀrr

fE it en.

aan Elachtcffers, maar vaak

de samenleving als EeheeI.

dr i ngen Vàrr

err

zlJn

harde

Vc,or de kwaliteit van de sàmenleving is het t eru

crimi nal i tei tTvar' v-it trerspect íef bieden aan hen

die vel ocrdeeld wÉrden tot een gevang en i sst af kan daarbij van

<L*_l,Lt ..t beiaY,1y'

wezenl i;ik bÉ I àr'q zij Det mag daarom gerust

eid worden genoemd.

of

een Ínaat Echàppe-

hebben hun gevarr-
i

soms i aren I arro-vat1

I i jl<e verant y.o elijkh

-

In Exodus Het.kerr merns:rh aàtr hurr toekomst- Ze
,- 

-D

j

qeni=straf erop zitten. Ze zijn maeriden-
=i-._

de samerrlevirtg vervreemd gel^aakt. En nu

--plek in die samenleving btvechterl.
/.--

Màer I iever niet op de oude marrier.

Eerr rri.euwe levensstijl is nodig.

d*

Er valt iets goed te maker'.

ríoet err ze C'prr ]' eUw eerr

J
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Maar er valt cok iets in te helertl

Het is ge€rn qc.edpraterij als je constateert

niet al leen tekart zij te , maar C,C,kegc h CI

dat veel dÀders
/

tekort zi-in qeko-

Ínefr.

.o"u f-f. o*r van het best r,om eert Àà

De vier Àandàchtsvelden van Exodus zijn daarom: WC'rren, werkerrt

relaties en

Zor n aanpak
./Err dtt 1B tF

b.*ljr;r/

z rngev1n9.

vel^€list sarrEït}leElri n g .

gelukkig ook. Deze mayrifettàtie is daar het

Exc,d us i s er t rot s.- 

-

op dat deze marri festat ie Ínc,9 e -

Iijk is grmààkt err qedragen wordt door eert z! vetlkleuriq

gemerrwerk i rrg Sverbafi Dat semerrwerk inqswerband bestaat uit: de

- 

=-
Stichting Reelasserinq Nederland, de afdeling reclasserinq van

het Leger des Heilsr hët Penitentiair tromplex Scheveningerrt

het NCl.l-tdEST-VNOt de Christel i j ke t,loningst icht ing Zoeter.mëer

err de Dienst Justitiele lrrrichtirr gen van het Ministerr€r van

Jr-rstitie.

Wie een daqje in Exc.dtts meelooptt Z c'l-l verbaasd
/

de ze

-

bewC'nerg de criminelen-:

waarstrhijr'lijk

waar de mediazl'Jrl: z rJn

staarl? Jà,

Maar vJét

vc.l vàn

bl ijkbaar wel

mGr€lr z r Jfi d=í b=n or,*rg mengen die àerr hËt be lrr Varr

-,/-terr I àrrEe err Ííoei I i jke 
',reg 

steerr.
<--

MenBen cp zoek. Vààk beschadigd. Mettserr met meer redenen voor

dÀrr vgor v t r^Guwerr -

lààtste probererr r.re htrr irr Exodus te biederr: rederren oÍí

errr,:rtrr

e t or wu er
Dat

het te hergtel len-

Een nieuwe maat schappel i j ke kens veor ex-gedet i neerden vràagt

(
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vallet1 Ern opstaan. En zcrtder vE}.re-Dat gaat natuurl ij k met

gaande bètrokkenheid van I Ie medewerkers, zo*el beroepskrach-

ten à18 vrijHilligers, zcu het rrc.cit lukkerr Aàndecht vc,c,r de

kwetsbare binrrenkent vàrr merrserr, dààr hc,opt Exc,d,-rs =t*(x irr te

zijrt- Het levert ons in ieder geval indrukwekkende en goms

a

ont r oer^e'1de m(f,mellt en op.

Eín van onze oud-bewonErrs merkte

trckkenheid varr dE medewerkers #.,
Exodus is. Ik

de moed ën de

de persconl ijke be-

-:

de sterke punterr van

zc.u u allemaal eerr dagJe mc.eten

is in Den Hàag, in lJtrtcht, c,f

karl nat uurl ijk niet.

we deze màni festat ie

op dat

ni I Ér graag .=n "r,dé" sterk punt aarr tcevOEgerr:

i nzet

-

d i e hËe I wàt beHÉrrers qrs fua4Àrs i rr de

afgelopen jaren hebben getoond.

Err niet zorldeF suceGrs, want meír dan 8Or( vetr de woon- en

beqeleidinqscapaciteit varl Exedus leidt tot een succÉsvolle
-=-

afrcr'ding van het proErammà. En onder die succesvÈlle àfrcrl-

dirtg verstaarl r.ri j ook dat vertrekkende beyronel^s eerr eiqen
--J

wclrr i rrE err e

-

err werkerval^ i n splek of bet aa 1d baarr hebben.

De bezettingsgràed is zeer hctog. En er zijn jaarlijks veel en

vëel merr aanmeldingen dan plaatserr.

Eigenlijk

of dat nu

l'iaar dat

m€]e I oPen

straks in

in Exodus,

Ël kmaer.

Daarorn hebben georgani seerd.

vËlé aspecten d ir rílet hettJi.j willen iets laten zien varr de

probleeÍí varr criminalitÉit tn nàzcrq aan ex-qedet irreerden

verborderr zijrr.

Wij hoperl dat de komerlde

zeqqGrn! het is toch nií

veel bezoekers rra afloop zLllleB

dacht.

d agen

ZC' eerrvc,udiq als ik wel
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Een steerrtje bijdraqerr ààrr het besef varr maatschap pel i jke

verarrt wc,or dEl ijkheid ! dàt is -rdàt Er{odus betreft- de everï

preter't ieuze aIs bescheiderr doelstellirrq van deze rrrani f esta-

t ie.

Ik dànk u wel.


