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Dit ziin twee sp€erpunten uit het Meer-

iarenplan 201 l-2014. dat de algemene
ledenvergadering van Exodus Nederland
eind vorig jaar heeft vasttesreld.'Het is

goed dat we gedwongen worden meer de
boer op te taan', zegt direcreur Rien Tim-
mer van Exodus Nederland. Nu er in de

samenlevint sprake is van een verharding
ten opzichte van werovertreders, is zijn

stelling'Het draagvlak voor onze aanpak

2-1noet groter.Veel mensen hebben het idee
gekregen dat we in Nederland zijn door-

BeslaSen in een veel te softe aanpalc l.laar
het is iuisr de combinatie van dwang en

aandacht die het beste werkL Kale deteÍtie
geeft een grotere kans op recidive.'

Timmer en de hele Exodus-ortanisatje
voelen zich gesterkt door onderzoèk yan

de Universkeit Leideo en hetWODC
(onderzoekbureau van het ministerie yan

Justitie), waaruit vorit iaar bleek dat èx-
bewoners van Exodus beduidend minder
terugrallen in herhaling.

Particulielr donateur.5
Om de financiële basis onder de orga-
nisatie te versterken is het st!-even om
meer structurele steun te verwerven bii
particuliere donateurc. Bovendien wordt
de mogelijkheid onderzocht om aansluiting
tè kriigen bii een loterii die toede doelen
steum Het aanboren yan nieuwe bronnen
is yan belan& omdatTimmer voorziet dat
de bijdragen van de diverse overheden
door hun begrodngsproblemen onder
druk komen te staan.
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Op 23 noÈíÉGr wai Jan Ecrö..k (voorrittcr Exodr3

N#nd) aaÍsy€rt bii d. .Gó.ièítCcAtiG y.n ou&
Femier B.lkhèÍrd€.r.n hed als *ócidscad€au eeír

petlt€l(enang yàn h€t CDA brÍteu in D.í Ha.g biiri.h.
Dèzè pciték ning hceft €€n biizond.E 8c.óiedenir.
Bii d€ strrt y.n h€t Exodushuis in Om Ha.g reden
kàleíders EÍkocht m€t prrftan yan Fbouxren in D€n
Ha.g, get€fcnd door Hàns vrn Mccrt ír. Het COA ÍÉm
rcoí rEhti€s d€stiids e€n pqï hondcrd k l6nders .r,
Ín€t daarin €€o lxtra blad mlt..Íl pent kèning \r.n

h€t CDA bure.u in d€ KrJyp..sE-..t.,{lè mèdcwlrltfs
die akócid trn hèt CDA burtó'i n m!t| krEgcrl G.íl

kopie yrn dete p.em ís heÍiíríÈÍin8..|.í hoo.d€ àt d€
he6 B.X@iEndG dir r6<h.id.qdq! tl@it !.ldg6
ll.d. Hii hed hct orisn.el yrn dtt. p.ntcklning no8

in ziin bezt cn l(I€€8 & E l€genhGid de tcl(€oi.A oe
dG.6ó€ièÍrc€ptie vàn d. tE í B.kí!írd. .2n t
bi:d€n. Die toond€ ,ch biizondér ve.r.s!
D€ heer B.ncíerde v.€rd uit€!Ítodi8d rcor ..n yí.Ít
bezo€k &odur Den !L:g Dlr b.zoc* rond phts
op 17 ianr.i 201 l. Dc ouópr.íni.r wlrd Íort lcd
doo. b*€.r€.s yrn Erodss €i B mct hcn in Bc.prlk
tesd.lLt w6 én Sèdsk*dS" àS!
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Een van de belangriikte opdrachten voor

,afxodus in de komende iaren is: de samen-
,evin8 overtuiSen van het werk van Exodus.
Het is van vitaal belang dat er meer draag-
vlak gaat ontstaan voor het begeleiden van

(ex-)gedetineerden. Bovendien is meer
ínanciële steun uit de samenlevint nodig
om de ambities voor de komende iaren te
kunnen realiseren.
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