
coírgncs '/llootlrsuc,*; contoct vun ma|s tof mens'
wn 17.00 tot 21.00 u.r

locotí.: Fortis Vcrzd<criry:n, Archimcdcshan 10, UtÍ?cht
dogYEofzittcr: Win Hilgamr!

Wclkom mmf ló.45 ur. Hat Flgrammo íqrt om 17.00 rrrÍ{

Een níanrc blik op jc 
"ircn 

moatjc$dup.
Thcotcr Dnood speelï jo.r ervurirgen tret ruarj€scontact uit op toneel,

De plemirc inleidiq rcrdt vcrzoryd door Anöics 8oort. Hij is de grondbgg?I wt &
fcscntle-bcnodcrtp. Dczc bemdcriry nrlt riet in een por zirrrn sonpn te nrtten. Wel zijn er
een por kcrnbegrippen te noemen:

- @n*.Àg zijn bij ea onder
- inleven en r.espect voor de onder
- octiew betrokkenheid en intenesse
- ofstanmen.nuzvcr..laenrczbr,*e4an
- confronterend cortocl roor beiden
- 'gewoon' jezclÍ zijn

In het contoct \an rrrerc tot tr€ns tot rrcns zijn er reel zoken die een rol spelen en het vedoop
r,qn het contoct kunnen bepolen- Elk mens is auth€ntiek, elk coÍtoct t6sen tnensea dls ook. Dot
rukt het cqrtoct tusser trrcrÉen cll<e l<eer rezr &iend, verrcssend en veelzijdig. Er nordt bij
de nEest ,Etjegr.oÍ,cten uitgegrn ron rederkerigheid en gelijkmordigheid in het contocl.
In de pmktijk ligt dit Eak gecotnpliceerder. Flet rratjescortoct is georyariseerd - de nwrier
morop dit mrdt vorrgregewn en de klik tr.rssen de rcnsen bqoolt hoe het contact wrloopt.
Kembcarip &orbij is vcrtrorcn. Dat is de bosis \,En h€t contoct. Wot is rertrousen eigenlijk?
lJoe kriÍ, je her? )be geí le hal?

Sols kunr:n er pr.obhlrn ont+on in het coírtoct tussen ngrscn. sons hebt het om ÍEt 
"2nondere inralshoek te kiezen. Soms hclpt het d.s on m te denken orer dit contoct- Dot is Er

dit coíBr€s to. uitdogt. Vonrit dc inleidiq rcrdcn can ontol therm's uitgelicht in de
mrkshopc.

l.lo een rerrossend irternezzo rond zewn ur rolgrt dc rmohiil

), ,r,-^'



Doorm dc Wor*shops, mrroor je je voorker kuirt 6n9e\€n oP het oonrneldirgsformr.rlier.

A Dílcmmo's in hst moatjcs@ntoct
Contoct, ttEljescortoct, het goot niet wnzelf. Dilemtm s gaw4.-....2i!n * o* oplossirgen?

Welke mrden zijn rrcor jou behngrijk2 En rc'lke voor de orynnisatie? En welke voor je rutie?
à tre uel eerc tre grarzen ove-r? Womerl^ don? En roron?
Een intemctieve rorkshop door en met ,,ldrtin Pnogtt, Troiner, octet,

B frito"títBa!ËnorÍrrood.lijlàcíd
oÍltnletiÍg €n rerortroordelijkheid Trrce g.ote rcorden die olles te rukzn hebb€n rret contoct

ïr.6s€n h€nsen. Ye|e Íilosofet hóben zich owr deze woor&n gbogen.W6t zeggen ai e nt
betekent dst roor het lewn rot olbdog? Een filosofische relundeling rrt rcel pnoktische

toorbcelden an reel gele4u*eid w etgen filosofie in te brengen.

Door óris Stroo, Docent filosofic en ethiek mn de hogeschool Ede

C Intauítur=cl omnuriGln
Deze *orklrp poogt o? sr,2lse ytize (dus door middel ran reel oeferirgen) trct de deelrctrers

dridclijk fe )ciXgen &t e*n ifu ecn bepolde refcr.entie*a&r lBeÍt ltEf daorbii behorende

eerste indnJ<ken, inwlliryen, mnier wr kijken en rooroordelen. Wot betekent dit roor het

contoct tussen hensen?
Annermrie wn der Sluijs, Projectrc&rrker Prognomrm Bonded Labar in l.lederhd (BLiN),

l-trrmnitos/Oxfom l.lovib

O 'Op vcr{rool koman'

Veel wijwilligers hal€n hun trctiwtie \oor h€t itrfiesrerk dt eigen er\,Eri7€en í€t coítact of

soms het gebrek dmrdn in een periode dct hct minder goed giry.

fn dcze rcrkshop st6n r?rhobn centrul- Verhohn run enorirgsdeskundigen en vrijwilligers en

r,nn enroringsdeskudige v.ijwilligers. woor hol jij je rmtirotie wndon en roorol: hoe hou je die

op peil? Wot is de tool ran jour wrhol
Door enkele ermingsdeslondigen. Orgnnisatie doon Emnry Reicheh, stichting Wegwijs

E ,ilootj.l lloor rcl ntgt rmt -
Een deelrcrrcr kon íysiek te diclrttij korren, rmr kon ook in JoUw [àirrte lotrst oÍ verboal te
rer !r@n. l-be reer je je hier le4at.Tn deze w*khop mrdt rerteld' zichtboor genukt à
gewld hoe rrct deze nufcrie on le 9@1. Floe ontrikkel jc een niet-pluis-geroel? Deze

intemctie\,e worlshoP godf orEr reerfulrid etÉ ie-z.elf reilig roelen als ttutje'
Door Fleben Otto ,Dxrxrrír ver1,b2gkÍdz Alrr"ccht, Trairstcr ogressiehodcrirg

F OËrtodrt at tcg:norcld.ocht
Vok kriil je in hct contocl rEt icrmnd een ondere rcastia &n vermcht, Qr€ekt &ze zichzelf

t"a^, r"ai i"* st pí.ecies rerkeerd tult of wordt het contoct opeens vtrbroken. Soms is heJ

contact er9 wrstoofd- Wct doet dat rEt joo als gEs?rel§Portner? En hoe korrt &t? Wot h2b iii
in die or&r opgeroepcn. Ecn intcmcticw rorkslrcp orcr bijzonderz mni€ren tun cotdoct'

Door Alb€rt ldlb€rs, Cascnrnoger Alfi'echi

We kijkcn gezotrenlijk terqg ru. mt & rcrkslrcps bnochten en sldten orn 21.00 ur. fezstelijk
af.
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Van:
Aan:
Verzonden:
OndeÍwerp:

ïVlarc G roenendijk" <M.Groenendijk@stichtingexodus-nl>
<j. eerbeek@planet.nl>
dinsdag I mei 2007 20:05
congres 31 mei

Dag Jan

Allereerst erg leuk dat je bereid bent op het congres een toespraak te willen houden, Naar mijn
mening pas jij daar erg goed, m.n. ook omdat de start van exodus ook met v[iudlligeEllepaard
is gegaan. Wellicht kun je dat ook meenemen in het verhaal. Dat verhaal duurt een minuut of
10 dènk ik..? JU bent tegen kwart voor negen 's avonds aan de beurt en ïte-È-ííirEëIk-om
gedurende het hele congres. Maar ik hoor wel van je wat je doet.

De deelnemers zijn van zeer diverse aard omdat de organisaties dat ook wel zijn. Het
samenbindende is het maatjesschap. Zie voor het programma: www utrechtsema atj es. n l

JU wilde kijken of er 150 tinnen beeldjes gemaakt kunnen worden voor die 31e voor een b€drag
van 450 / 500 euro.

Ik lees / hoor of dat lukt

Met vriendelijke groet

Marc Groenendijk
Manager Exodus Utrecht
Waalstraat 91
3522 SE Utrecht

Tel: 030-2804628
Fax: 030-2148420
e-mail: m. groeteldijk@§tlEhtingexodus. nl
Meer informatie: Www.stichtinqexldus. n I

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk.
Indien dit bericht niet voor u is, verzoeken wij u dit aan ons te melden en het bericht te
vernietigen.
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Stichting Exodus is winnaar van de prijs MaatschappelUk Ondernemer 2006

J.D.W. Eerbeek

8-5-2007



coa*sct4g=sr€95-tct rDgns'.

Mag ik mij eerst wat6't@aan jullie voglglgllen? /e;1,*, é:_22;-4"4rxz-t'2".t
Ik ben , hoofdgevangenispredikant bij het Ministerie van Justitie en

voorzitter van de Stichting Exodus Nederland. 2*,-.- - z-.f

Beste mensen,

Graag voldoe ik aan het verzoek

over vanjullie vrijwilli

enkele woorden te spreken

werk-@i:

el dat heel veel mensen

veel pastorale19

oor

leden heb ik toen ik d@@t werkte in Scheveningen

samen met co

Wat ons toén

llega's en wijwilligers het initiatief genomen tot het

Beya!g9mU!_-Eg genis uit gingen en een groot deel van hun leven achter de

muren doorbrachten.

Wat we ook zagen was

<f@ nodig hadde ntie. Exodus ontstond als een

uis, waar de con voortgezet konden

worden met \@@@ Om zo mensen te begeleiden op een

onzekere weg, de samenlevtn 1n

Inmiddels is Exodus uitgegroeid tot ote orgam e met @y

r nazorgcontact s
t)a A

es-

Zoheeft Exodus zich ontwikkeld tot een organisatie m

en Met

begoruren en van vitale betekenis.

affirrrrraersis het Exoduswerk
:_/.z/, 

-r--

en ca

Ik noem in een

het algemeen.

einschali n

100 vri wl

tilTUwl tngers

ewe

van wijwilligerswerk in

begeleidwone", ,@.

I



houden

.In onze

mI

voor elkaar
rjkte ving, waar

t, is wijwilligerswerk een teken

de enë mens

heel veel om h

van ons leven ligt in

2. In de tweede Plaats is een teken

Hij zei me: 'van de week na de kerkdienst bij de §83 heb

zitten praten. En oma zei me dat ze iedere zondag naar de k

gevangenis omdat ze in ons en ook in mij gelooft' Ze denkt

in de andere mens. Ik geef een voorbeeld uit mijn eigen werk in de gevangents'

Het gebeurde tussen eQijíilèsteÍ en een gedetineerde'

De wijwilligs elze gaal iedere zondag naar de kerk in de

gevangenis.

vanttrite,n: Ze helpt met de koffie en ze praat met de gedetineerden'

En als de dienst begint, zit ze midden tussen ze in' De gedetineerden noemen

haar met veel respect 'oma'' En als ze jarig is tracteert ze en zingen ze met z'n

allen lang zal zelevet

Oma heeft haar hart gegeven aan de gedetineerden'

Op een keer had ik een gesprek met een gedetineerde die altijd tegen me had

gezegddat hij het met z'n Ieven en met z'n toekomst niet meer zag zltten.

Hij had achter de rug en hij w cyilsc orden.

Ik geloo f niet meer dat het met mij nog iets wordt. En ik wil er ook niet meer

aan denken. Ik maak geen plannen meer, want ik bedrieg mezelf en ook de

mensen om me heen

Die keer in dat gesprek zei hij me dat hij weer was gzum nadenken over de

toekomst en dat hij daar met mtl ook over verder wilde praten' Gaan kijken of er

ook voor hem weer iets mogelijk muzijn'

Ik vroeg hem wat verbaasd hoe datlío ÍnéeÏ\gekomen was' Dat is toch wel een

hele verandering in jezelf.

ik een tijdje met oma

erk komt in de

epste
te zr]n voor e

om het ge

mnl

willIgersw

dat er voor ieder

2

l In de eerste Plaats:



n@
Na die kerkdienst heeft me dat eigenlijk de hele avond bezig gehouden. Het

heeft me aan het denken gezet. Ik dacht: als oma nou zo oud als ze is, nog

steeds in mij gelooft, wie ben ik dan dat ik op m'n 28" niet meer in mezelf zou

ge loven?

ts: wijwilligers bieden le werk iet@e

.lets

e rnteresse

In de vierde pl ts: wijwilligers zijn aan

í voo n. Natuurli k zl n er ook waar je je aan

L.4 ée

et de arm om

ven. Vrijwilligers bieden

mÍuu

d,

dat zij bureaucratische maar de omgang. Als wijwilliger

kunjej volgen en er
^Jn.

5 de vijf<le p ts zie ik de betekenis van het wijwilligerswerk daarin dat je

van mensen. Ze hoeven nergens aan te

voldoen. Je kunt Àjn enÀj mogen ook zoals ze n.

/e/ cà 1.

Arm in arm. Als mensen

/. L?
van dit co s mag ik jullie vanavond

meegeven. Het is eigenlijyr@a^oeen cadeautje, het is ee(@§)en het

wijwilligerswerk, en h dat ene waar le Je voor en. Het

IS van twee mensen. H@9 voor jullie gemaakt. Het beeldje

goten door uit Schoonloo.Er zljr. van

Het is uniek ek als julli t voor de mensen die zich aan jullie
-_---e

zorgen toevertrouwen.

ven, en een stukje wffi,is gr§lEtg]an

.,

het professi

nrets

angeloos voor

lnglet

eell ander he

elkaar een aÍrn ge

b4^r/ &.--- U zo-S ï.*

en

Ueamórden of aan'te
--.- /

,Ja*l
de



je te laten

nreuw be

van h

toekomst tegem gaan. Proberen wat e

gaan belev op iullie eigen plaats

(.,i)@

€J'uD, . Arm in arm, zet ik
e I

dragen jullie

eQlj. 2.
*

Je

d c*..--.7t97
En ik sluit af met elí6èeld dat me nooit meer losgelaten heeft'

Helemaal aan het begin van het eerste Exodushuis lk ging op erstavo dna

mijn werk in de gevangenis Scheveningen nog even langs het Exodushuis aan de

Frankenslag. Ik kwam daar's avonds om-994 uur qlgggaan' Een aantal

bewoners van het huis stond samen met klaar om naar

een htdie gaan in éen van de Eaagse kerken. Jonge mensen-. Met

heel verschillende achtergronden. Een prur opgegroeid in een beschermde

omgeving, waarin het aan niets ontbrak om naar volwagbgid toe te groeien'

g&ggf4en die in hun lwen precies alles gemist hadden wat het leven echt

goed kan maken. Zewarenaan alles tekort gekomen. Die wijwilligers en

bewoners gelmatig samen oP in dat huis. Zrwoegen mij op die avond

of ik ze met de auto een stukje wilde wegbrengen naar de kerk. Ze stapten in.

Onderweg yalhet ""n 
wolijke boel. We nader<len de kerk' De deuren stonden

open. En velen sfioomden toe om het Kerstfeest te vieren. De vijf stapten uit. Ze

gooiden het portier dicht. En toen ik omkeek zagik dat ze elka4r een qrm

gaven.... En f gearmd - gekheid makend - liepen ze de kerk in. Werelden

van verschil waren hen overbru Kom++lb*eryn.
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