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Uitnodiging LfilD
21 sepfember 2O1O

De LMD 2010 belooft een waanzinnige dag te worden! Laat
deze dag niet aan je voorbijgaan en meld je vandaag nog aan
middels bijgevoegd formulier.

Programma

10.00 uur
10.30 uur
10.45 uur
11.00 uur

ontvangst met koffie en iets lekkers
opening
presentatie Intranet
'Maftetels en belhamels' door Geert Jan Stams,
hoogleraar Forensische Orthopedagogiek
lunch
de verborgen schat (actief) met
aansluitend prijsuitreiking
borrel

12.00 uur
13.00 uur

16.00 uur

Onwangst vanaf 10.00 uur bij camping Us Blau Hiem, Oude
willem 3 in Appelscha. Telefoon: 0516-431391 (voor de route-
beschrijving zie : www.usblauhiem.nl).

NB: in veóand met het actieve middag gedeelte raden we je
aan om makkelijk zittende kleding aan te doen.

Groeten en tot 21 september!

§7t* &

Kobert,
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Fijn jullie te @moeten op oze landelijke medewertersdag van Exodrs hier in het mooie Us Blau
Hiem in §pelscha frank voa de ontvang$ hieÍ Exoós Stel.
Ik hoop dat jullie een dag hóben va gioede ontmoaingen, veel plezier eo oo& dat jullie met elkaa
inspiratie zullen opdoen voc je werk.
Graag wil ik beginnen met julie al€maal namens de Veredging Exodus Nededmd heel haÍtelijk te
daoken vom je inza voor qze besoners en de mensen die je begeleid als rrijwilliger. We vormen
met elkaaÍ een hecht vertond om mensen die gevangon zitten in hun eigen levenssituatie daaruit te
bevrijden en mc hen een weg vm heÍstel van het leven e gsan Jullie coöperatie ma hen is daabij
ran essentiële betekenis.
H* werk dat wij met elkae do€n is mod en hed zwaa tegelijk Wat al oze bewoners hebben een
grote persoonlijke en mamóryelijke prólemaiek
En daarom hoop ih jullie vanmorgen een beetje inspiÍdie te kunnen meegeven m je werk ook van
bimenuit te blijren doen
Ors nieuwe logo veóind Exodrs mel ha bieden van paspectief Da È wat we doen, maar dat
peÍsp€ctidm@t geboden wqdea am mens€n mei een diq)e pasmnlijke en maacchappelijke
problematiek Op persoonlijk góled gaat het om nogal war:

idemiteispróleme4
Wie ben il zelf als ik uit de meho@luluÍ ben gesapt?
Hoe zien mijn relaties eruit?
Waarheen ben ik q weg in mijn leven?
Wat wil ik €Ívan maken?
War gelmf ik in?
He kan ik gemotiveerd blijven?

En op maaschrypelijk góied:
Welke plads neem ik in mder de mensen?

Wasr vind ik e€n huis? En weÍk? En nieuwe co acten?

Nu eens gaat het gioed meí ome bewoneÍs, dan weer wsdt irens een vetbcgen problematiek weer

manifest. Nu eens lijtÍ h€, p€Íspectiefte komen en dan weer tan alles ze uit harden vallen.

Als Exodus en als Exodusmedewer*er zijn we eigenlijk een berrijdingsbeweging. We mogen mensen

helpen zichzelfte bewijden uit de trekkaclrt rran de onderwerdd- En we mogen ze helpen en coachen

om een rieuw bestaan in de bovenweÍ€ld q te bouwen. Als Exodrscganis*ie hóben we daar een

eigen prognmma voa oÉwitkeld en we hóben ons voaziea van professionele medewerkers. Ons

werk is professioneel werk Zonder dar kan het niet, daarvoor is è prólematiek te groot. MaaÍ we

bieden geen zakelijke Fof€s§ionaliteit We willen professionaliteit bieden ret conpassie. Dat is

ookgebleken uit de voabereidingea van de nieuwe huisstijl.

PÍofessioaliteit m€Í compsssie, dat bekent dat we altijd in onre b€w@ers di€peÍ willen kijken dan

hun gedrag En dar we altijd meer in ze willen zien dan ze Tr;lf lara Àen-

Een pachtige gospd zegt: 'Yan raise me lp to moÍe thu I can be.'
Ik denk dat een raa de succesft<Íoren van Exodus is dat we die pÍof€ssionsliteit die ieder vanjullie
heeft. veröinden met die bctrolkenheid diejullie ook atlemal m ozr be*oners hebben We spreken

in Exodus dm oOk nodt oveÍ cliëmtcq maa we zjen ze als we huisgenCeo, dsls tochlge[detr op

de levensweg. Mensen die bij ons haen.

soms spreek ik nog wel eens oudsewoners van Exodrs. Pas geleden nog iemand, van bijna 15 jaa
gelede; Hij heeft h€t programma niet succesvol afgerond en hij zit nu in de TBS. Maar hij spreekt

nog altijd met heel veel goede gevoeleos oveÍ & tiit dd hij bli m in huis was. Hij was er tant nog

niet aan toe om zelf op het pognmma in E hmmn spel€n Maar hij gelooft eÍ st€Ík in dd het niet

vooÍ niets is geweest dd hij bij os heeft gewoond 
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Mooi dat wij eÍ met elk E ae hmn€o bijdragen dat mensea weer lhuisraken in hrm leven en in de
samenleving. Je gnar een tijdje ma je bewoners of ma hen die je als wijwilligrr begelei&, op weg
Voo hen ben je dan misschien wel meer den je denkl een hounast, een hend om vast te houde[ Ja-
dat willen we doen: mensor bij de hand nemen om ze door een le€ÍFoces heen een kans te geven om
iets van hun leven te malen.
Ve dat houvast datje bent, wil ik je graag ook vandag weer een symbool meegeven

Bi.i mijn tingieter uit Schomloo hó it een mooi symboohje laten maken- Het zijn tnee handen die in
elkaar grijpen en elLaar va$houden- Ha is de hsnd van jor en je bewoner ofje tochtgnoot die aatr
jouw zorgen is toevertouwd Die twee handen bgalen je bij waar het in de begeleidingprelatie ten
diepste om gaar. Smen een weg van bevrijding gran
Je hnt ze bij je dragen En ze zo nu en da - als je ha nia meer m.Í i€mand zi6 zisen - even
lasthouden
En die twee hand€n kunnen helpen m ook als ba latente oude ge&ag bovenkomt, toch die ander vast
tehoudenenm(:themofhaÍmeeteganentelnolkenomnietoptegevetrmardoortegaan-De
toekomst tsg€moet Begeleiden vanuit hoq en verwaóring.
Ik hoop dat jullie in je werk ook in lra komende jaar gezegend worden en voor onze bewoners tot een
zegen zullen zijn.
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lrene Swankhuisen

Van:
Aan:
Verzonden:
OndeÍweÍp:
Dag Jan,

Thea van Vliet" <T.vanvliet@exodus.nl>
"Jan Eerbeek en lrene §,yankhuisen- <eerbeeksvankhuisen@planet.nl>
dinsdag 10 augustus 2010 9:41
RE: ínedeweÍkersdag

lk had een paardagen vÍij en kon dus niet eeÍder reageÍEn. Het past píima in het pÍogramma ab jÍ de
medewerkeÍs om '10.30 uur wilt toespreken.
Staat dus genoteeÍdl

Mel vrbndelijke gÍoe{,

Thea van Vliet

Exodus Nederland
Morssingel 5
2312 M. Lerten
Tel.: 07'l -5161950
Fax 071-516155

wdkdagen. dinsdag, woendag e, donderdag

van: Jan Eerbeek €n Irene SrYankhuisen [mailto:èerbeelqYankhuigen@plan€t'nl]
Yenonda: maan&g 2 augtÉrs 2010 8:55
Aan: Thea van Miet
Ondenrerp: ÍÍt€dewerl@§dag

Beste Thea,

lk kom naaÍ de medeweÍkeÍsdag
if*ifà" meC"refters graag dièct om 10.30 uur toespÍeken. lk Íno€t om 11.00 uurw€9, oíÍÉat ik om

1/t.OO uur in Den Heag moet zijn. '
GÍaag hmr ik nog even oÍ dat kan.
Hartelijke gÍoet,
Jan

Dit s-mailbsrkht is uitsluitsnd bGst.md voor gaadress..rd.(n) an stÍikt v.rEouw.liik. Indi.n dit b'Íkht nict vooÍ u

Oà"t"-a ii, ,ià*f.n w6 u ait aan on-s ii -iÈin "n 
tt"t Ud.i'att te v.mi.tig.n. A.n dit bGridtt kunnen g'on rechtGn

wordan ontlo€nd-

l0-8-2010



Exodus

Nederland

l'lorsrngel 5

2312 AZ Lerden

Í07r 5r6 19 50

F07r 516 19 65

hí@xodus.ni

www.exodus.nl

dus
biedt perspectief

Aan het bestuur van Exodus
Nederland

Leiden, 29 juli 2010
Ref: 10/0101/IV
Betreft: uitnodiging Landelijke Medewerkers Dag

Geacht bestuur,

Het programma van de Landelijke Medewerkers Dag 2L september 2010 is rond'
Het zal àit jaar een waanzinnige dag worden! We rekenen op een grote opkomst
vanuit alle huizen !

Hierb'rj onwangt u het programma en een aanmeldingsformulier.
Aanmelden kan per e-mail of per fax.

Met vrlendelijke groet,

Robert Prang Thea van Vliet


