
Erodus. zineevins en bindins ean de samenlevins

Ruim 20 jaar geleden ontsond rn Deir Haag de Stichting Exodrs'

Dit op initiatief van jrstiueea";; g;#-Katholiek àn Protestant) en wijwilligers, werkzaam in de

gevangenis Scheveningen.
Zil íL"ra* y*t aa een-zeer groo aa"tar gedetineerden regrct'ryf$ff#ii"'ft'Ïn'"0*#;,",""
iili"* a" aJ"r,ie hebben veel gedetineerden contact rn"] lll
iil-u"no"t" -" u"g"leiding op Íun levensweg ook' maarze vallen in een grod cat'

Exodus koos als doelrr"n.g "i,'iï;;;;iil;ià 
a. r..*"q in aansluiting op ha pastoraat in de

g"r-g.tit, ook na de detentie begeleiding te bieden'

InmiddelszijnerinNederlandgExodushuizen.HetprogrammavanExoórsrichtzichopdecomplexe
problematiek van g"d"ti.*rd*. 

";;;gf-"tà g"-ga;hterstanden in de persoonlijke mtwikkeling

en maarschappelijt 
" "ct 

t"m#ei. #i.-r-à,rl"u""ip""*nliike en Ínaatschappetijke problemariek

seconcentr@rd in Oe" p"."*.ïVïfífr"it", a" g"t"i\enheid van hA leven aan den lijve erv-aren'

Ë:.fi,ïïil;i;;.'ö-#;it;ö;;6'bt"-"ti"t iog-o in een samenhangend

tg"r",a-g"i-u"a op irt r"""*gtËieden: wonen' werken' relatres en zingeving

ln de huizen .,an Exotus .'nonei'I"'i"*oo"o ."r, halfjaaÍ tot e€n iaaÍ Ze krijgen daar begeleiÍling om

te leren wonen, een arteidsritne op te bouwen en om te gaan met relaties Ook moet aa'dacht gegeven

worden aan wat ono", a" opp"'ir&l;.;;ËÀ tlïmert aan oiin' qevoelens van schuld'

nuchteloosheid w""d., b*J;iÏ;toi r.ni"t"r,, -t,"rgesteld zijn, veilieservaringen. Kortom: als

niet ook aan hA vof.a"" "-à.iï i..&- go.ionk"o, zafuee.n toekomst opgebouwd kunnen worden'

Zowel binnen als buite. a" nt*ir-lz*ïn 250 Exodusvnjwilligers weikzaarn in de nazorg Deze

wijwilligers ,1o 
""óoooeo 

À"Ë;;À;I"-"" * bieden daar onderstormng aan het

begeleidingsprogramma "" 
oïJïïn"" ook zijn er wijwillisers die individuele nazory bieden aan

ex€edetineerden o" op 'ttàïïïon"''-v*r 
wi;'*itrig"o e*ítn dit wiiwlligen*'erk ook als

-7 |iizecer verrijkend voor acËelill"Ën "i -4"r" t ót.n À tt"t t"r"o d*. k"*"n. En ook kun je

fi[n aut *"ni., erdoor dieper de bstekenis van het geloof gaan verstaan'

HetExodusprogramrnametdesamenhangendeaaryakenverworteldindesamenlevingisbijzonder
succesvol. veet geaaineeraJi ffi;Ë;-r* afimaken vallen niet meer terug in criminaliteit Per

jaar worden in de nut* 
"n 

íJ'-a!-"íi#uigers ca' 6fi) exgedetineerden @eleid'

Ïï,iï'"'#ff"r,ï*';ffi :r*rl,xïïtï.ïffi i#ffi '*iï#}m:*
.","ii, '"ï.í"., de weid om Àe heen? w1:Ï':*:ilnten? 

rs coa er? Wie is God? Wat
andere meDs€n en wat mogen andeÍe met§en van rru; veÍwa(

verwacht ik van God 
", 

;"röÏ;;íi: [r#"u"rr wu, doe ik met de pijn die ik zelf voel en

oï aË lt -"t a" pijn die ik anderen hó gcdaan?

Bij zingeving gaat r,et 'oorafït 
lÀ je vÍjheid rn verantwoordelijkheid vorm te geven'

Í*3ï,i:m,,".:"#:ii:i*:# ffJ,:,'.HiÏÏ"ffi t'ï*Tffi #:'Ï ffi *ï1 
"? -

Ieloofs- en leversvragen van d";;i;# &*k;"' celoofs-' ievens- en maatscluppelijke vràgen

:;-à;;;" k;* da" t'"'"tijo't'omsten in de huizen

Exodus werkt samen met de kerken'

Exodus legl geen getoofs- of rc'ïisl"schouwing aan de bewoners oo ledere bewoner in Exodus

wor& begeleid tegen a" 
""r,r.rgrïiï 

àï-ri 
"igËo 

ga*r 
"n 

levensoïertuigrng. we doen dus niet aan

evangelisatre en er o oo t't*" '"ËieIöÀ Ë"ióa- * rc'"osovertuigingen in ooze huizen

ffil"r1g;ur r"rris het geloof in Jezrs Chrisurs en Zrjn levenswes de basis voor het handelen Wrj

geloven dat in de woen ua' cà Ëï"Ë;;;;;ï ':'Zijn-heeld ziin of haar b€staan is dus

gewird. Zo is ieder mens *" *,Ët'*"*."uË;í'ràr", ook g"íop"n is. Dó geschapen mens leeft met

\



op zichzelf, maar is mens in gemeenschap met alderen. Zolrijgen mensen eigen verantwoor'delijkheid

"í 
Urii*iï Jtra horen bij àe gemeenschaP met aoderen Niemand is uitgesloten'

ook in de gevangenis is eÍ een 
"eóondenheid 

die blijft. ltret mensenleven staat prhcrpieel in het teken

van de liefde.

EénvandebewonersvanExoduszeieensineeninterview:"Zegelovenmeerinje'lanj^e.zelfdoet''
Bewoners die een nieuwe levensweg willen opbouweo mo€ten ook vertrouwen en geloof in zichzelf

; Jh:;"ig". ."g"lijkleden rerei kriJgeo. be utsp"arl "Ze gcloven meer in je dan je zclf doet"

,àt u- aí n"t n ï*í van anderen io jó ttit't"t"oa kan werken op het geloof in jezelf'

íiJ" uf*r r.*rï d.t God io o* g.ioot, op-ons hoopt en ons lieftreeft'

Van Zijn gelmf in o*, rr*p op ÀÀ Ëo zijn [Ëfde voor àns mogen wij heel concreet iets zichtbaaÍ

maken in de wereld die wij bewonen'

Àï f*É"À*r," r,r""* *ii ,o Ào'"g io o"'" 5amgnlsving van vitale betekenis zijn'

Vanuit de kertgemeenschap gezien is Exodus diaconaal werk' De beworer * 
'j1 

o-f-h1ï--

ontwikkelinge_ntoekomstrerspectiefsaatcenrraal.Hetgaateromdatdebewonerzrjnergen
levensweg in verantwoordelijkheid kan gaan'

De verbondenheid van Exodus met de k;ken is met het oog op de bewonen ook nog op een ander

punt van belang.
HetgaarerbijdebegeleidingruetalleenomdatdebewoneÍspeÍsoonlijkeennraatschappelijke
vaardisheden kutrnen ont*it*età op à" !"o*a" levensgóieden' Het gaat er ook om dat zij weer

ffr-'i;Ë;Ïoi,à"."-LïË,-g o"iuij r,o a" g"'onschap van de kerken als brede

samenlevingsveóana"o -"t u""lïffi[a,"""r$"óp.lijke organisaties een belangrijke rol spelen'

Eenbelangrijkpuntin<tecriminalitertsprcvemieishetcontwikkelingbÍengenvanbindingmetde
samenleving. In een interview rna iJí"titi" rt{'g*i"" van októer 2003 wijst de criminologe

mewouw Junger-Tas op Ort o."otià" p'ot "sindiog - met je naaste' je getiefde ofje ouders' maar

ook ma institutie, ,*'"."n*iïiËï;'d*;il; tórrcïub - is ó 
'eer 

belangrijke factor bij de

intesatie. Kinderen - en vol**'À"n t'oo*"* ook - moeten gsbonden zrjn aan de samenleving

Hff;;Ë. i;;, ;';; brdlng--; niet is hebben ze geen boodschap a", de eisen die de

r"-"rl"rlig Jrt. Ze hebbeo niets dverliezen, het kan ze niets schelen''

Door de inbedding ,- a" p*dËijà".-iJa. ur"a. o."1r, evrnssverlndgn als de kerken en door

de iuet van de wij*iUigeo eoE?i;€* met maatsctnppehj]re organisaties leveÍt Exodus een

Ëf-gtl.ii" Ui:a"uÉe md-name ook aan dit leggen van verbindingen'

DooÍdeinzetopzingevingenbindingishetsamenhangendbegeleidlngsaa.nbodvanExodusnia
alleen voor de deef"rrr"r" uro ílÏ*it"pÀg* ,Im UeteÈeois, nraar ook voor de samenleving

als geheet, wad het gaat g€eaarà íJ *, ào"ït."Li.g van de criminaliteitsspiraal. En dat is een

ernzienlijk maatschaPPelijk rendement'
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