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Geachte aanwezigen,

Geachte mewouw Kalsbeek, K. -"1-L*-^-
Beste mensen van Exodus Leiden,

/2- 7- Loe2-

Graag wil ik jullie namens het landelijk Exodus verband van harte feliciteren

met de offic@pen]gc v3q@c van het pBgltig" Fxodushuis i, Erdg
Ik herinner me nog goed de eerste bi eenkomst die we hadden over Exodus

Leiden in de Bakkerij.

Met veel doorzettingsvermo n is Exodus Leiden in de afgelopenjaren van de

grond gekomen. Ondertussen is in die aanloopfase ook us Den Haag door

fu.t *1g!l!S --usgltrtuqol"i" K"i* ondersteund en jullie nemen voluit

Exodus Nederland,

medewerkers.

ff"iOo-tu* en de medewerkers van Exodus kiden hebben een bijzondere

krachtsinspanning geleverd om dit project uit het niets van de grond te brengen

Er is betrokkenheid gecreëerd in de Leidse regio. Er zijn mensen enthousiast

de reiïtegratie van ex-geu44lt in kerken en maatsc li ke olgqqlp4ties om

gedetineerden ter hand te nemen. Er zijn financiële middelen geworven voor de

velbouwinS en de innichling en voor de e4loit4&

KoÍom; er is hier ge11e§rd wat zo 4ingend nodig is: de b_asis voor een

maatschappelijk perspectief voor ex-gedetineerden. Een uniek staaltje particulier

initiatief-/

Exodus Leiden is d" 7"I.@gtng en met het op 4 november te openen Ef

Exod-ushuis in Rolerdam brengt dit ae totale begelei9ggltgp,qp&it op 300 ex-

gedetineerden perjaar, verdeeld over zo'n 100 kamers.

en decentrale vestigingen met een eigen bestuur en

deel aan het lestuur r* d".Sti"htirg E*odur N"dd*d.
Exodus heeft een centraal verbandrde facilitaire en ondersteunende Stichting



Exodus is ontstaan als een kleln§eha"tig wijwilliggspplElct. We zijn 2l.;1gyr,

geleden begonnen met een laagdrempelig Open Huis als opvangcentrum voor

ex-gedetineerden dat 2 dagdelen in de week geopend was,E we àjn t':,.,

uitgegroeid tot een brede professionglg !@isatie met inteq4g begglgiqing op

alle levensgebieden.

De problematiek van veel gedetineerden is comglex. Er zijn achterstanden op

het persoonlijke vlak en maatschappelijke achtgrstand.n. b1 a. complexe

problematiek hoort een integraal begeleidin bod. Niet inzsttsl op éen facet,

maar inzetten op alle facetten gezamenlijk

Concreet betekent dat begelei4inC bifYgggn (leren je hr4s- tot een thuis te maken

en leren je eigen huishouding te doen met alles wat daarin omgaat), bij werken,

bij(relaties en pij zingeving.

Delglqlres en de "inggl=ing horen e. (9E t!1 Aandacht voorie bi4qe4lmt van

je leven is nodig om je persooulijk en maatschappelijk te kqq4eÍrgtpfooien.

Onze Exodusorganisatie is met het integrale begeleidingspro gÍamma sterk

verworteld in de samenl,§ving.

Er is een breed maatschappelljk draagvlak opgebouwd van kerken, particulieren,

stichtingen, reclassering, werkgevers- en werknemersorganis3ties,

wi1tvillgers aan Exodus verbonden die op jaarbasis I 50 ex-gedetineerden na

hun detentie als maatje indivilu-eel begeleiden. Dat brengt ons bere
-_-==

ik op lsigt-
gedetineerden per jaar.

Veiligheid, het voorkómen van criminaliteit, staat hgjg op de politieke en

maatschapaelijke agenda. Het is een thgqa dat vele burgers in ons land

bezighoudt.

woningcorp_oraties en de plaatselijkeen lqnclglrjkeo:ïTtf 
, r ., r..,,,.,,., ., ...;

Er zijn Exoduslrqizen waar mensen kunnen gn, mhar door ons sÍrmengÍran

met de Interkerkelijke Stichting tot Bevordering van Nazorg, zijn er nu ook veel
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investeren in mensen. De beste criminaliteits ventie is mensen in staat te

stellen een nieuw bestaan o te bouwen . En wat n"tdígqp*llgdaarbij is :dat+,

en een,LcJ gezrcn onze ervanngen,een appeI op de samenleving om ex- tineerd

kans te geven, niet tevergeefs is.
---1

Sinds 2 jaar wordt Exodus gesteund door de landelijke overheid met een bedrag

van 2 miljoen q9". Die 2 miljoen wordt niet zoÍÍtaaÍ aan Exodus gegeven,

maar wordt terecht afgergkend op een afgesproken beddenbezetting. Tot nu toe

is dis tarl{elling ruim_schoots gehqald.

De criminatitgi-tgp1ollematiek staat maatschappelijk ggzien sterk in de

belangstelling.

De resultaten van Exodus zijn opmerkelijk. 70 à T5Yovan de mensen die het

Exodusproject hebben afgemaakt vallen niet terug in criminaliteit. Ze hebben

een blal en ze hebben huigvqting. Grond onder de voeten; een basis voor het

leven- Wat betreft de 300 bewoners die per jaar Exodus verlaten en de 150 die

daarbovenop nog worden begeleid, is dat óók een belangwekkend

maatschappelijk resultaat in financiële zin. Een uitstekend renderende

investering. Want de maatschappelijke kosten van criminaliteit zijn hoog.

Het recidivepercentage6an,aus worden terugge6racht, als er ggqchte

begeleidingsprogramma's beschikbaar zijn.

Het is dan ook niet te begrijpen dat de Minister van Justitie de subsidie aan

Exodus van 2 miljoen met ingang van I januari 2003 heeft ingetrokken.

Daardoor komt het werk van Exodus: de succesvolle reintegratie van vele ex-

gedetineerden, op het spel te staan. I*6antallea' saat het ornufr(_.:
gevangenl in bijvoorbeeld Zoetgm?er vói:-)

ee-r dan een hele-

-?-
Je kunt zeggen dat Exodus een inspaq+ing is van de samenleving om ex-

gedetineerden te laten rei'ntegreren--

Het verhaal van Exodus is dat criminaliteit voorkomen kan worden door te



t,v,ny EV,ooi@ yoV,*oil 
" ou^, 
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De Minister doet dat niet omdat hij het werk van Exodus nigt y4n belgkenis acht,

of omdat er reële alternatieven beschikbaar zijn.

Integendeel, hij schrijft in zijn brief van 25 juli aan de Kamer (ik citeer) @yo1
het welslagen van de nazorg het uiteraard belangrijk is dat voldoende

vervolgvoorzieningen beschikbaar zijn en dat hij voor het

werk van voorzieningen als Exodus in het kader van reihtegratl e voor ex-

C"!"tro"9q"n. (Einde citaat)

Ook op het pleatselijke en regroJLa!9vlak wordt door Exodus intensief

samengewerkt met Penitentiaire Inrichtingen om de plaatsin_gcn te realiseren

Exodus is een gekende en gewaardeerde partner in hetjustitiëIg veld.

Veel waardering dus. De Minister ziet echter ggen taak meer voor het Ministerie

van Justitie, maar hij wil afstemming met het Ministerie van VWS. Pr zal, zo

zegÍ debrief onder meer, en ik citeer: een onderzoek komen older m-qqr naar-de

behoefte aan specifieke categorale vonnen van opvang voor ex-del nten,

gericht op reïntegratie in de maatschappij. (Einde citaat)

Bij alle nadruk die er nu in de samenleving ligt op veili el et toch niet

zo Àjt dat vanwege de onduidelijkheid die er beqtaat onder_welk minislerie de

zo broodnodige nazorgm eI 4del!99t@n valt, een àl jaren succesvol

draaiend project te gronde moet gaan?

Mevrouw Ella Kalsbeek heeft destijds als lid van de Tweede Kamerfractie van

de Partij van de Arbeid door middel van een amendement met brede steun in de

Tweede Kamer de subsidie voor Exodus in de justitiebegroting ingebracht. Dat

was een belangrijke dgg.b.-{. voor de ontwikkeling van ons werk.

Want zonder overheidssteun naast de fin?lglqg4§P4oungen van kerken,

particulieren en fondsen, kan het Exoduswerk geen voortgang vinden-

M":lgUr Kglqbeek, in het hele l*{t!j§llol§:".Uand zijn wij bijzonder

ingenomen met het feit dat u vandaag Exodus Leiden zult openen

)//
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Exodus is een inspanning van de samenleving om do-or middel van het scheppen

van concreet perspectief mensen uit de spiraal van criminaliteit te bewijden.

Wij hopen dat de politieke pqtijen in de Tweede Kamer in de komende

maanden bij de behandeling van de begroting de subsidiekraan voor Exodus

weer zullen doendraaien.--- --------/\r ------ -

Diep in ons hart zijn wij er natuur[jk ook van overtuigd dat dit zal gebeuren. We

geloven in ons werk en de resultaten spreken voor zichzelf.

Wij rekenen op de steun van de Tweede Kamer, waar altijd breed de waardering

voor Exodus is uitgesproken. En wij rekenen er ook op dat ons appèl bij de

f,ai"l.,"r 
". 

Uu i", t"Ui"et bij nader inzien in goede aarde ,at"ll*1lZ
Je zou kunnen zeggen dat premier Balkenende met een project als Exodus op

zijn wenken wo{t_[{e_1d als hij pleit voor "een samenlevingdie

verantwoordelijkheid-neemt". In dit verband vond ik het treffend wat de

premier onlangs heeft gezegd brj het Christelijk Sociaal Congres in Doorn.

Ik citeer uit het Centraal Weekblad:

"De premier wees er met een citaat van Paulus uit de eerste brief aan de

Corinthiërs op, dat het een taak van de overheid is ervoor te zorgen dat de

samenleving zo is ingericht dat we met elkaar een bezield verband vormen. Dat

betekent dat we de maatschappelijke mogelijkheden die er in Nederland zijn

ruim baan moeten geven. Dat houdt in dat we meer ruimte zullen geven aan

mensen die met elkaar een verband zijn aangegaan. Dat kunnen verenigingen

zijn, organisaties, onderwijsinstellingen, of gezinnen." {;' " " i t 7c' t

/í/ à
t/o/dJ

*^ >Lr.f /'z^<'t'7
uit*!- /lltl u{/"<a;',

( c /z^ z.s<. a(aY

ë-t-L- l"'7 h'
.-, fr*-^'t L"Terug naar Exodus Leiden

Graag wil ik jullie met deze nieuwe vestiging veel succes toewensen. .,, < -1- ' '- / i
Dat jullie een thuis mogen zijn voor veel mensen die de stap uit de criminaliteit

willen zetten. Ze zlullenbij jullie geborgenheid vinden en toerusting voor hun

leven. Dat er velen mogen zijn die daar het draagvlak voor willen voÍmen'



(

Namens ons landelijke verband en alle andere Exodusvestigingen wil ik jullie

een geschenk aanbieden. Het is niet iets tastbaars, maar het is een activiteit. Een

rondvaart met alle bewoners en medewerkers en het bestuur door de Leidse

grachten, die uitloopt op een pannenkoekenmaaltijd.
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STICHTING EXODUS

PvdA-kamerlid Kalsbeek: Exodus mag niet de dupe worden

PvdA-kamerlid Kalsbeek: Exodus mag absoluut niet de dupe worden

De PvdA-fractie zal tijdens de begrotingsbehandeling 2003 het initiatief
nemen om te reageren op het voornemen van de Minister van Justitie om

de subsidie die siÀds twee jaar verleend wordt aan de Stichting Exodus

t.b.v. de opvang en begeleiding van ex-gedetineerden per l januari 2003

,iop t" =etten. 
ÍUOenste opening van Exodus Leiden (één van de acht

Exodus-vestigingèn) verklaarde mevrouw Kalsbeek begrip te hebben voor

de behoefte van minister Donner om zorgvuldig na te gaan welke

departementen verantwoordelijk zijn voor de nazorg van ex-
geàetineerden. Deze afweging mag er echter in geen geval toe leiden dat

àe continuïteit van een maatschappelijk zeer gewaardeerd project als

Exodus in gevaar zou kunnen komen. Mevrouw Kalsbeek verwacht dat
niet alleente oppositiepartuen, maar zeker ook het CDA haar in dit
standpunt zullen willen steunen.

De opening op 12 september van stichting Exodus Leiden, een huis waar

(ex-jgedetineerden met veel succes kunnen reinteqreren, was groots'

Èooó[epunt was de officiële openingshandeling door oud-staatssecretaris
van Justitie en thans lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, mevrouw

Ella Kalsbeek. Letterluk duwde zij de tralies voor de deur uit elkaar om de

bewoners toegang te bieden tot een nieuwe plek in de samenleving'

Na het uitzitten van de straf kampen veel gedetineerden met de

'onzichtbare tralies van de samenleving'. Een weg terug uit de spiraal van

criminaliteit lukt een onmogelijke opgave. Dat blijkt wel uit de hoge

recidivecufers. veet gedetineerden komen weer terug in de cel. Mensen-

die uit deze spiraal willen ontsnappen kunnen terecht bij stichting Exodus.

: Razèndè Robot ReporteÍDatum nieuwsfeit: 12{r9-2OO2

http ://www. nieuwsbank.nl/inp/2 O02lO9 I 12 IEOT 3.htm?fint=INPPRINT t-9-2007



PvdA-kamerlid Kal$eek: Exodus mag niet de dupe worden

De Minister van lustitie heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer

aangegeven dat hU het werk van Exodus zeer waardeert en nuttig en

zinv-olàcht. Bovenàien geeft de minister in zijn brief aan dat het voor het
welslagen van de nazorg belangrijk is dat er voldoende
vervolóvoorzieningen beschikbaar zijn. Toch geeft hU aan de subsidie aan

rxodus stop te willen zetten. Het voornemen van de minister vormt een

ernstige bedreiging voor het voortbestaan van Exodus als geheel'

pagina 2 van 3
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In acht steden vezorgt Exodus de opvang en beqeleiding van
gedetineerden en ex-gedetineerden' Ruim 100 plaatsen zorgen jaarlijks
voor een doorstroom van 250 tot 300 deelnemers. Met succes: na het
volgen van programma blijft 70 à 75o/o uit de criminaliteit' Daarnaast
worden door zo'n 150 vrijwilligers uit de Nazorggroepen van de sector
Vruwilligers & Kerkzaken vele ex-gedetineerden persoonlijk bereikt. In
aantallen gaat het om meer dan een hele gevangenis vol.

Niet alleen in menselijke zin, maaÍ óók in financiële zin is het werk van
Exodus een belangwekkend maatschappelijk resultaat. Een gedetineerde

kost gemiddeld honderden euro's per dag.

Voor de openingshandeling hielden Jan Eerbeek, hoofdpredikant van

Justitie en voorzitter van Exodus Nederland, en mevrouw Kalsbeek

toespraken. Stopzetting van de subsidie en de onmisbaarheid van
projecten als Exodus in onze samenleving, waren naast de feestelijkheden
onder*erpen van gesprek. Voorzitter lan Eerbeek wees erop dat de beste

criminaliteitspreventie bestaat uit het bieden van nieuwe kansen aan ex-
gedetineerden die daarvoor willen kiezen. De Exodus-organisatie is met
Éet integrale begeleidingsprogramma sterk verworteld in de samenleving.
Er is een breed maatschappelijk netwerk opgebouwd van kerken,
particulieren, stichtingen, reclassering, werkgevers- en

werknemersorganisaties, woningcorporaties en de plaatselUke en

landelijke overheid. 'le zou kunnen zeggen,' aldus Eerbeek: 'dat premier
Balkenende met een project als Exodus op zijn wenken wordt bediend als

het gaat om 'de samenleving die verantwoordelijkheid neemt'.' De premier

heeÀ namelijk onlangs in een interview laten weten het als een taak van

de overheid te beschouwen om ervoor te zorgen dat de samenleving zo is

ingericht dat er bezielde verbanden gevormd kunnen worden' 'Dat
belekent dat we de maatschappelijke mogelijkheden, die er in Nederland

zijn, ruim baan moeten geven. Dat houdt in dat we meer ruimte zullen
géren aan mensen die met elkaar een verband zUn aangegaan' Dat
Éunnen verenigingen zUn, organisaties, onderwusinstellingen of
gezinnen.', aldus àe premier' Voorzitter Eerbeek wees erop dat Exodus

èen uitstekend voorbeeld is van hetgeen de premier beoogt'
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INEX - lnteme NieuwsbÍief Exodus <inex@slichtingexodus.nl>
INEX -lnteme Nieuwsbrief EXodus <inex@slichtingexodus.nl>
dinsdag 17 september 2002 í 7:03
INEX - extra editie

Interne Nieuwsbrief EXodus

extra editie - 17 september2oo2

In deze uitgave

1. Waarom een extra editie?
2. Uit de troonrede...
3. PvdA-kamerlid Kalsbeek: Exodus mag absoluut niet de dupe worden
4. Voorz itter lan Eerbeek pleit voor subsidie
5- Van de Camp vindt resocialisatie kerntaak van lustitie
6. CDA-Kamerlid steunt Exodus

7. Waarom een extra editie?
De afgelopen dagen is er veel gebeurd. Exodus Leiden ging donderdag officieel open; een

fanta;tisch feest-i En zaterdag was de open dag in de meeste huizen een groot succes met

honderden bezoekers. Maar Àet allerbelangrukste is de subsidie-steun van zowel PvdA- als

cDA-zijde. Kalsbeek (PvdA-kamerlid) zegde haar steun toe tudens haar toespraak.bij de

opening van Leiden. van de camp (cDA-kamerlid) deed dit een dag later in interviews met

het paóol en TV-West. Bovendien vonden we ook steun bij delen uit de troonrede.

Een extra editie van de INEX lukt ons in dit geval op ziin plaats. In deze uitgave staan het

openings/subsidie-persbericht èn de belangr6kste Stukken uit de interviews en de

openinistoespraak van lan Eerbeek. Wellicht komen er meer vragen vanuit de media op

ons af.be interne afspraak blijft dat alle antwoorden over de subsidie via onze directeur
Roel de Bruun worden gegeven. Je kunt journalisten en andere geïnteresseerden naar hem

doorverwijzen.

2. Uit de troonrede...
"Een nieuwe balans moet worden gezocht. De samenleving kan alleen functioneren
birgers zich witlen aturagen wat zij voor elkaar kunnen doen, voordat zU de blik op

ovírheid richten. Daarbij geldt ook dat mensen zich alleen kunnen ontplooien als d'

overheid hun ruimte geèi om zetf verantutoordeliikheid te nemen en eigen keuzes

als
de

e
te

maken,"

,'De grote probtemen waarvoor de regeing zich gesteld ziet, ziin niet op te lossen zonder de

,r^ér*"ikirg met de maatschappetsXe órganisaties en sociate partnerc die een bindend

't7-9-2002
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element in de samenleving vorrnen. Daarom is het nodig dat zij zich bewust zijn van hón

verantwoordelijkheden. omwitte van de kwatiteit van de samenleving zullen zij ook nu het
atgemeen belang nadrukketiik in het oog moeten bliiven houden'
Winneer maatschappetijke órganisaties en burgers hun verantwoordeukheid willen nemen,

moeten zij daartoe àe ruimtekriigen' De regeing zal daarom we* maken van het

terugdrinóen van regelgeving en bureaucratie. zii wil voorwaarden scheppen om de

esséntiaé gemeenséhipsvoórzieningen beter te organiseren. De behoefre aan menseliike

maat en dé opvattingen van burgers moeten daarb| vooropstaan"'

"Met deze begroting wil de regering tegemoetkomen aan de onzekerheden, problemen en

ambities in dé maatschappij, in hei besef ctat niet atte oplossingen op korte term1n

iereikbaar zijn. Zij ctoet 6àe voorstetten wetende dat alteen resultaten kunnen worden

geboektvanuiteengemeenschappelijkeinspanningindesamenleving,Deregeringwil-tàii, *.t u haar íoetsteltingen'reaiiseren en ziet daaftoe uit naar vruchtbaar overleg'

ioge u vanuit uw persoonlijke overtuiging inspintie en kracht vinden voor uw

veíanfuoordelijke we*. Ik wens u daarbi Gods zegen toe''

3, PvdA-Kamerlid Kalsbeek: Exodus mag absoluut niet de dupe worden (ANP

persbericht 12-9-2OO2)

De PvdA-fractie zal tiidens de begrotingsbehandeling 2003 het initiatief nemen om te

reageren op het voornemen van de Minister van Justit ie om de subsidie die sinds twee jaar

verleend wordt aan de Stichting Exodus t.b.v. de opvang en begeleiding van ex-

gedetineerden Per 1 januari 2003 stop te zetten. Tijdens de opening van Exodus Leiden

(één van de acht Exodus-vestiging enj verklaarde mevrouw Kalsbeek beg rip te hebben voor

de behoefte van minister Donner om zorgvuldig na te gaan welke departe menten

verantwoordeluk zijn voor de nazorg van ex-gedetineerden. Deze afwegin g mag er echter in

geen geval toe leiden dat de continu lteit van een maatschappeluk zeer gewaardeerd Project

àls Exodus in gevaar zou kunnen komen. Mevrouw Kalsbeek verwacht dat niet alleen de

oppositiepa rtijen. maar zeker ook het CDA haar in dit standpunt zullen willen steunen'

De opening op 12 september van Stichting Exodus Leiden, een huis waar (ex-)

óà"ii""àro"ii met veel succes kunnen rerntegreren, was groots' Hoogtepunt was d.e

ËmïeÉ opàningshandeling door oud-staatsseèretaris van lustitie en thans lid van de

Tweede Kamer voor de pvOl, mevror*n Ell" Kalsbe"k. Letterluk duwde zrj de tralies voor de

deur uit elkaar om de bewoners toegang te bieden tot een nieuwe plek in de

samenleving.

Na het uitzitten van de straf kampen veel gedetineerden met de'onzichtbare tralies van de

samenleving.. Een weg terug uit àe spiraal-van crim.inaliteit lijkt een onmogeluke opgave.

óit Éf Urt ,rél ,it d" nóge ,;iàirJci:iers. veet gedetineerden komen weer terug in de cel.

íËnièË àià ,it Oeze spíraal willen oïtsnappen kunnen terecht bU Stichting Exodus'

InachtstedenverzorgtExodusdeopvangenbegeleidingvangedetineerdenj:jt^e}:
il;;;à;;;. nri. ióo pt;;É; zàrgeíjaaduÉ voor èen doórstroom van 250 tot 300

deelnemers. Met succes: na het volgen van programma bluft 70 à 75olo uit de.criminaliteit'

óààrnàrrt worden door zo'n 150 vrijwilligers uit de Nazorggroepen van de sector

Vrijwiltigers & Kerkzaken velà ài-gedetin-eerden persoonlijk bereikt. In aantallen gaat het

om meer dan een hele gevangenis vol.

Niet alleen in menseluke zin, maar óók in financiële zin is het werk van Exodus een

Làiàó"àrXenO maaÉcnappLtUr iesultaat. Een gedetineerde kost gemiddeld honderden

euro's per dag.

Voordeopeningshandelinghielden]anEerbeek,hoofdpredikantvan]ustitieenVoorzitter
van Exodus Nederland, 

"n 
.àr.rw Kalsbeek toespraken. Stopzetting van de subsidie en

dé onmisbaarneid van projecten als Exodus in onze samenleving' waren naast de.

i""it"turn"o"n onoenrverpen vàn gesprek. voorzitter lan Eerbeek wees erop dat de beste

triÀin"f iteÉpr"ventie bestàai uit-heï bleden van nieuwe kansen aan ex-gedetineerden die

17-9-2002



daarvoor willen kiezen. De Exodus-organisatie is met het integrale begeleidingsprogramma
sterk verworteld in de samenleving. E} is een breed maatschappeluk netwerk opgebouwd

van kerken, particulieren, stichtingen, reclassering, werkgevers- en

werknemersorganisaties, woningcórporaties en de plaatseluke en landelijke overheid. 'le
zou kunnen .eggen,,aldus Eerbèek: 'dat premier Balkenende met een project als Exodus op

iUn t enten wórit UeOienO als het gaat om'de samenleving die verantwoordelukheid

nóemt,.,De premier heeft namelUk onlangs in een interview laten weten het als een taak

van de overheid te beschouwen om errool te zorgen dat de samenleving zo is ingericht dat

er bezielde verbanden gevormd kunnen worden. bat betekent dat we de maatschappelii ke

mogelijkheden, die er in Nederland zun, ruim baan moeten geven' Dat houdt in dat we

meér ruimte zullen geven aan mensen die met elkaar een verband zun aangegaan' Dat

kunnen verenigingen zijn, organisaties, onderwijsinstellingen of gezinnen", aldus de

pr".iàr. voào]ttó re.É"if iees erop dat Exodus een uitstekend voorbeeld is van hetgeen

de premier beoogt.

De Minister van lustitie heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij

het werk van Exodus zeer waardeeÀ en nuttig en zinvol acht. Bovendien geeft de minister

in zijn brief aan dat net vooi het welslagen vàn de nazorg belangruk is dat er voldoende

,"-oig;oàà"ningen beschikbaar zijn. Íoch geeft hii aan de subsidie aan Exodus stop te

willen zetten. Het voornemen van dè minister vormt een ernstige bedreiging voor het

voortbestaan van Exodus als geheel.
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4. voorzitter lan Eerbeek pleit voor subsidie (belangriikste uitspraken
openingstoespraak Leiden)
*Sinds 2 iaar wordt Exodus gesteund door de landelijke oveàeid met een bedrag van 2

miljoen gulden. Die 2 milioen wordt niet zomaar aan Exodus gegeven, maar wordt terecht

afgerekend op een afgesProken beddenbezetti ng . Tot nu toe is die taakstelling ruimschoots

gehaald. De cnm inaliteitsproblem atiek staat maatschappetiik gezien sterk in de
sen die het

belangstelling. De resultaten van Exodus ziin opmerkelijk. 70 à 75o/o van de men

Exodusproiect hebben afgemaakt vallen niet terug in criminaliteit. Ze hebben een baan en

ze hebben huisvesting. Grond onder de voeten; een basis voor het leven. Wat betreft de

300 bewoners die Per j'aar Exodus vedaten en de 75O die daarbovenoq nog worden

begeleid, is dat óók een belangwekkend maatschaPPelijk resultaat in frnanciële zin. Een

uitstekend renderende in vesteri ng. Want de maatschappeliike kosten van ciminaliteit zin
hoog. Het recidivePercenta ge kan dus worden teruggebncht, als er geichte

beg el ei d i ng sP rog ra m m a's b esch ikbaar ziin.'

,,HetisdanookniettebegnjpendatdeMinistervanJustitiedesubsidieaanExodusvan2
iitiiiÀ"t ing"ng van l- jiíian 2OO3 heeft ingetrokken. Daardoor komt het we* van

Exodus: de succesvolte reintegàie van vele l2a-gsletineerden, op het spel te staan'"

.De Minister doet dat niet omdat hij het werk van Exodus niet van betekenis acht, of omdat

er reële attematieven beschikbaar ziin.

Integendeet,hijschrijftinzijnbiefvan25jutiaandeKamer(ikciteer)datvoo!h9t
iètriàsiià, a" ,aiorq heí uibnad betangríik is dat votdoende vervolgvoorzieninqen

OàscníXOaar zijn en dat-hii groii waaraering héeft voor het we* van voorzieningen als
-t)àus in het'kader van ieintegntie voor ex-gedetineerden'"

"Veet waardeing dus. De Minister ziet echter geen taak meer voor het Ministerie van

sLííitie, maar níi wit afstemming met het Ministeie van vws'"

"Exodus is een inspanning van de samenleving om door middel van het scheppen van

concreet perspectief mensei'ui a"-tinA vaí cimi.natiteit te beviiden. Wii hopen dat de

pàiiíiàiàbartïjen in ae rweèie à.i, in d" komende maanden bij de behandelins van de

íig-rotii| à"ítbsidiekraan iior Exodus weer zullen opendraaien. Diep in ons hart zijn wA

Zii"tuíaUt ook van overtuiid dat dit zat gebeuren' we geloven in ons we.* en de

resultaten spreken ,oo, ,icÀZài Wii refeien op de steui van de Tweede Kamer, waar altid
t7-9-2002
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breed de waardeing voor Exodus is uitgesproken. En wij rekenen er ook op dat ons appèl
-o,ij 

àé niriste, en bíi het kabinet bii nader inzien in goede aarde zal vallen'"

5. van de Camp vindt resocialisatie kerntaak van,ustitie (gedee Ite interview
Parool 13-9-2OO2)

PvdA-Kamerlid Kalsbeek liet gisteren tudens de opening van het ac

doorschemeren onvoorwaardèl5k achter Exodus te staan' Kalsbeek

amendement in te dienen voor behoud van steun aan Exodus'

AlshetaanCDA-collegavandeCampligt,kanzeopsteunrekenenvandechristen-
dàmocraten. HU vatt àn partugenoot Dónner af. "Ik snap wel dat Donner in ziin maag zit

met het cettenÉkort eÀ Oe OoÍétjesslikkers. En ik snap dat hij zich tot die kerntaken wil

beperken, maar resocialisatie is dat wat mij betreft ook"'

htste huis in Leiden
staat oP het Punt een

6. CDA-Kamerlid steunt Exodus (uitspraak interview met Tv west 13-9-2OO2)

Salden 0ournalist):;Zjwet Ze pvclA ais het CDA in de Tweede Kamer vinden dat de Stichting Exodus niet het

slachtoffermagwordenvanbezuinigingenvanhetMinisteievan]ustitie.MinisterDonner
íài iustitie wí de subsidie, clie de 8 oivanghuizen voor ex-gedetineerden .kiigen, per 7-7'

ïíí{"i)éX"i. iii ninat OrijitÍii" niet in-de eerste- ptaats verantwoordeliik is voor de

;;;;;6-;;; 
"r_gédetineerde,'n 

en wit bekijken of andere departementen .die taak kunnen

ovemémen. Kamertict wim van de Camp begrijpt ziin minister, maar ook de angst^u^an

É*iair. Hij wit tijdens de birotingsbelhanaZing getd vinden om Exodus ook in 2003 door

te laten draaien."

Wim van de CamP:
à Àis(!n ríit iet slachtotrer worden van een knip tussen het Ministerie van Justitie en

het Ministeie van Votxsgezoiaièid. En ik ctenk clai het betangriik is dat wii_als kamerleden,

àti *àÀà*"aies, Oij A{ Oegritingsbehandeting van lustitie proberen om die knip op te

lossen.
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