
Hij was 35 jaar en woonde in één van de Exodushuizen. Hij had 4 jaar vastgezeten en nooit één keer 
bezoek gehad. Zijn enige contact met buiten waren de vrijwilligers van de kerk.  
In het gezin waarin hij opgroeide was hij altijd een buitenbeentje geweest. Altijd een sterke 
afhankelijkheid van zijn ouders. Nooit zelfstandig geworden. Na het overlijden van zijn ouders 
helemaal op zichzelf teruggeworpen. In de gevangenis terecht gekomen. Na de detentie geen mensen 
die op hem wachtten. Geen grond onder de voeten. Geen glimpje perspectief. Waar leef ik voor..?  
 
Het Exodusprogramma rondde hij met succes af. Hij leerde er wonen. Je kamer niet volstouwen met 
wat je waar dan ook vind, maar je kamer tot een thuis maken. Hij leerde er iets van het leven te maken. 
Stapje voor stapje. Werkervaring opdoen. En na een tijd voor het eerst van zijn leven op de fiets naar 
z’n werk.  
Wonen, werken, relaties, zingeving zijn de pijlers van het Exodusprogramma. Bij de complexe 
problematiek van de bewoners is een samenhangend begeleidingsprogramma nodig.  
 
De Exodushuizen werken samen in een landelijk verband. Kortgeleden heeft de landelijke organisatie 
een nieuwe vorm gekregen: De Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland (SEN). In de 
Vereniging werken we samen om het werk ter plaatste te faciliteren. Het gaat daarbij om: opleiding en 
toerusting van medewerkers, fondsenwerving, onderhandelingen met het ministerie van justitie, PR, 
het ontwikkelen van netwerken. Ook heeft de Vereniging een sector voor contact met de kerk en 
vrijwilligers. Bij Exodus Nederland zijn 1500 vrijwilligers actief. Zij werken in de huizen, bezoeken 
de kerkdiensten in de bajes of begeleiden ex-gedetineerden individueel. Ook is er het Ouders,  
Kinderen en Detentieproject, waarbij vrijwilligers kinderen naar hun gedetineerde ouders brengen. En 
kortgeleden sloot de gemeente Ede een convenant met het vrijwilligerswerk ten behoeve van ex-
gedetineerden in die gemeente.  
Bij al ons werk steunen we elkaar op decentraal en centraal niveau en is alles erop gericht dat 
gedetineerden en ex-gedetineerden toekomstperspectief hebben na hun detentie.  
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