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input vooÍwoord Jaarverslag

Beste Jan,

Zoals beloofd onwang je hieóu de uitwerking van de thematiek van het jaarverslag als

inspiratie voor jouw vooryvoord' I@n' Dit jaaÍ pakken we

het 5aarverstag iets anders aan. We màken een uitgebreide jaarrekening voor de instanties die

dat van ons vragen en we maken daamaast een publieksverclag met meer informatie over

Exodus en de huizen en iets minder cijfers en 'saaie' informatie. Op deze wuze hebben we veel

ruimte aandacht te geven aan spannende ontwikkelingen en de jubileumactiviteiten. die zich

afspeelden in 2006. In het verslag zal ook een viertal interviews komen te staan in het thema
.huiskamer/thuisgevoel' met een werkgeverscontact van Den Bosch, een vruwilliger uit Drenthe,

een bewoner uit Àmsterdam en een werknemer uit Utrecht'
Mocht je meer informatie nodig hebben, dan hoor ik het graag, dan voorzie ik jou daarin. Ik wil

ook niÀi wagtmans v.agen een stukje te schriiven, dat wordt dan geen voorwoord, maar

verwerk ik in de tekst van het iaarverslag.
Als het jou lukt dit eind volgenàe week ai te hebben, dan is dat heel frjn. Alvast veel dank!

Met vriendeluke groeten,

Marlo€s Berings
Communicatie & Fondswerving
,àn _ t/m 1l me, oen'l ret vakantie

Stichting Exodus Nederland
Morssingel 5
2312 AZ Leiden
T 071 516 19 50 F 071 516 19 65

Exodus biedt gemotiveerde (ex-)gedetineerden de kans de criminaliteit achter zich te laten en

te werken aan een srccesroile teiugkeer in de samenleving' Meer informatie?

\ ww!ry.§tich tingqxoEtu§J I

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en strikt vertmuweluk. Indien

dit bericht niet voor u b€stemd is, vezoeken wij u dit aan ons te melden en het bericht te
vernietigen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend'

Sticlrting Eroclus is \ irtnaar Van de pri.is N Iaatschappeli.ik Onder-nenler l[-r(i('

2.64-2007
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Huisetijkheid

Mensen de gevangenis uit begeleiden op een nieuwe levensweg is wat we doen in Exodus.

Daar is een speciaal begeleidingsprogramma ontwikkeld op alle levensgebieden. Met onze

bewoners en mensen die we als wijwilligers begeleideq gaan wij een coöperatieve

begeleidingsrelatie aan. Wat we daaóij vooral willen bereiken is dat mensen vertrouwen

krijgen in iichrelf"n in andere mensen. Belangrijk daarbij is dat de mensen zich bij ons thuis

voelen.
Om je leven opnieuw op de rails te kijgen is v€el nodig. Maar het belangnjkste is dat je er

zelfin gaat geloven en er gemotiveerd voor bent. Vaak is dat levensvertrouwen bij onze

mensen er niet. Het is nooit tot stand gekomen, of het is op hun levensweg verloren gegaan

door teleurstellingen en tegenslagen.
Wat we in Exodus willen bereiken is dat mensen zich weer thuis gaan voelen in hun eigen

leven, in hun relaties met anderen en in de samenleving. Dat thuisgevoel hebben is wat ieder

mens nodig heeft om te kunnen leven. Als het goed is, ontstaat het al direct alsje geboren

bent. Ervaringen dat de wereld veilig is. Dat je 'thuis' bent op aarde.

Het is mooi dat wij in Exodus er iets aan mogen doen als dat oergevoel niet tot ontwikkeling
is gekOmen en dat we mensen iets mogen laten ervaÍen van wat het mooiste van het leven is:

thuis te zijn op aarde. Medóewoner in de wereld van God-

In het jaar 2006 vierden we dat Exodus 25 jaar geleden werd opgericht. Als die jaren hebben

we met besturen, beroepskrachten en wijwilligers iets van huisetijkheid geboden aan hen die

zich aan onze zorgen to€vertrouwen.
In het jubileumjaar keken we erop terug dat zeer velen in de kerk en in de samenleving daar

de scÈouders onder willen zetten. Er is heel veel bereidheid om mensen die uit de gevangenis

komen een kans te geven een nieuw leven op te bouwen. En er zijn heel veel ex-gedetineerden

die op die bereidheid inhaken en een nieuw leven opbouwen met toekomstperspectief

J.D.W. Eerbeek,
voorzitter Stichting Exodus Nederland
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Beste Maío€s,

HiertÍj nijn aÍikeltje voor het jaarveÍslag.
HaÍteliike groeten,

Jan

t+5-2007


