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Exodus Stoel – 22 juni 2010  

 

Mooi elkaar te ontmoeten 

 

de ontwikkeling van Exodus 

 

30 jaar geleden predikant gevangenis Scheveningen 

 gevangenis-in gevangenis-uit  - Jongeren Vught / 

Bunker  

 ondersteuning tijdens detentie – ook na detentie 

nodig 

 

collega’s – vrijwilligers Open Huis 

2 dagdelen open, kelder onder flatgebouw 

na hun detentie terecht 

maaltijd, ontspanning, creativiteit 

langzaam aan kwamen er bezoekers 

- gisteren nog één van de eersten –  

na een lange tocht van vallen en opstaan 

De Ontmoeting in Epe. Goed met hem 
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problematiek – dieper – breder – dan in dagopvang 

 

Huis voor begeleid wonen – 1986  

zonder veel geld en met veel goede wil 

Veel problemen bij de start. 

 Geen goede intake  

 geen structuur 

 geen dagactiviteiten 

 te weinig personeel 

 

Complexe problematiek bij de bewoners, op persoonlijk 

en maatschappelijk gebied in één persoon. 

Op het persoonlijke vlak gaat het onder meer om 

achterstanden in persoonlijke ontwikkeling, in 

relationele en sociale vaardigheden en in scholing, 

onvermogen tot het kunnen voeren van een eigen 

huishouding, instabiliteit in de dagelijkse 

levensverrichtingen, verslavingsproblematiek,  
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problematiek met betrekking tot het omgaan met de 

eigen religieus-culturele achtergrond, motivatie- en 

zingevingsproblematiek, het ontbreken van duurzame 

significante contacten, eenzaamheidsproblematiek.  

Bij de maatschappelijke voorwaarden gaat het om het 

ontbreken van werk, het ontbreken van huisvesting, het 

sociaal milieu, het ontbreken van voldoende steunende 

contacten, het strafblad, onvoldoende toegankelijkheid 

van bestaande voorzieningen. 

 

vicieuze cirkel – niet op eigen kracht 

 

Kenmerkend voor de ontwikkeling van Exodus een paar 

punten: 

1. tegenover de complexe problematiek: een 

samenhangend begeleidingsprogramma: 

 wonen, werken, relaties en zingeving 

 van belang in hun onderlinge samenhang 

 veranderen van ongewenst gedrag; versterking 

van het goede gedrag  
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Astrid. 11 jaar geleden eerste bewoonster.  

 andere vrouwen – hanen 

 bokskampioene 

 lijwachten in de buurt – niet aanraken 

 dierenasiel – weg niet vinden – vrijwilliger 

 opening Exodus manifestatie 

 interview. Altijd gewelddadig. Mensen van me 

afslaan.  

 dat er mensen zijn die je kan vertrouwen 

 goed leven. partner. schatten van kinderen 

 heel goede moeder  

 

2. Structuur: 1. dagstructuur, individueel en 

groepsgericht 

  2. fasering 

  3. concreet maatschappelijk perspectief 

  4. relatie opbouwen van vertrouwen 

  ‘Ze geloven meer in je dan je zelf doet’ 
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  5. professionaliteit met compassie 

  6. verbinding met netwerken en brede 

samenlevingsverbanden zoals de kerken  

  7. Iedereen die aan de intakecriteria voldoet 

kan bij Exodus wonen, ongeacht  zijn 

geloofsovertuiging. Exodus doet niet aan evangelisatie. 

Sterker nog: We vinden dat iedere bewoner 

gerespecteerd moet worden in zijn eigen geloofs- of 

levensovertuiging. 

 

 

 

Vrijwilligers 

Naast de Exodushuizen   1700 vrijwilligers 

 inzorg tijdens de detentie: kerkdiensten, 

individuele bezoeken 

 nazorg – maatjes 

 OKD 

 bezoeken van partners van gedetineerden. 


