
Voorwoord

Werken aan herstel van het leven

ln Exodus krn je els doo een vergrootghs kíere dag zin hoe geffin irer lq€n l<an zio rur ok hoe er

weer herstel ken konren en nieuw lgven ken oPbloeaeÍt.

Trrce biFoÍdere FberteÍitsen herirrcr .( ml uit hct ier 2010. Op I iti Ed ir Amcr:foct de eerste

Exodus L€:$e Flpuden- Ab hdzen narsr erzen ded rret sporploegen Hct wrr een pnótle deg- En

nneí de ziiÍln zeg ik de teams nret e*ear it coínpetitie. ,oíEeí§ c,.| meilen. Heel Tqtia'f, mear ook met een

+irit oín te wÍmeÍL De ploegen utrden aarqemoedigd doc oud proÍwblrerner Geröen Karst€ns. Aan ltet

eind ven de deg vrrden de prfzen rÍgere*rt. ïrotste telms tr.d€n nar rqen. Den dlrrna sarnen kiiken mar

de rcetbahÍÍedstrl Nederhnd -Brezilié op het tweblanpiursdnp. líet eh 3esóeri< de oE!-wirritg nn
Nederbnd. Sorns È het lqen aen helenn.l zqb irt Ínoct zilr
Een rndere biirondere teb€rteíris wes The Banb d TlÉ Hqr:es oP 23 Ísttnb€r it hct Rrn
Wereldc huencenr-urn h t hÍech. The B.tth oí The Hou:o b de ia.rliikse nxEiekÉoinPctitic tr3..n de

Exodu*ruÈen. od< hi:Í rreÍ eeír grote iEet ÍEt yed pleieÍ, o.lderlEe beo.ol*eÍ*lei, €n t€zqde rivrliteit.

ln de p lze u!€E (NCRV redb.) preserntor Hiho span mï wzt ik erY.n YoÍd. lk zei det ik er trots op rvas

oírze me€a dln I 00 benorE"s dÈ er yÍaÍen ro toed en oGrorid bczt te ziI. A{emrel nrensen met een grce

acàterstand in ]rrn lqen, die.llcmarl h Ércdus hed hard kno*ken on dÈ eótersad urcg te wEr.l(et} Er! dan

The B.Ble oí The Hqse+ ntet rl d.t .PPhB voa .l db tÍo€P€í! AIPLuE vq Ínen$n db reht 
'PPh6 

in hun

lev€n h€bb€Ít tcfBd.
6(odus ls€rt met heÉ{ ved mnserr pr*srk Ek, wiiwillise! i, ex{edetit ÍdeÍl en b€surÍders, een trde
insp nint o.n tot herstd Yrn hct lffir te kome[ D vreett h€.{ wzt vrn icr'ere betld*eÍE meer d't bèdt

tetelÍkertiid ook zoel uu4de en voldoenig zek h de E (odi6 L€agre en The Battle of The Houses'

Exodus het zin drt vË h de Íríl oÍn rÍt de ctininliteit trÉ! te ko.ncír' nit m'drelo6 zi]t Ínaar dat we met

elkeer h st et zin orn te Ë"kÉn len lErstel v.n iEt laeír €n eGn niruw PersP€<tití'

Jan Eerbeek
tootzitlct

J

Het lrarrershg 2010 geeft eerr ocrzi*n nn de veb irspniqen die E:<odus lerert orn tot her*el van het lqert
vrn tedetiErfur en uaedetirceden te konen.
Vele hooderden mensen rruden individueel begeleil doc een proíesskxnl in éón van de Exodusiruizen, of door
een vr.i,wiltit .rn.rie, kirderen wden 6ebract* ]n.r h(Ír qders h d6emie- Gedetine€Íden *uden opgezocht

in de tevrntcí§ pcrsooírlik oí h de kerldÈnst, en tr'l rehtix wden qrder*errnd in de tiuissituatie. En dan

zÍn er daaóÍ de rcle synrpeóisamcn, persqpn en groepen, db het wk stalen met giítea oÍ door kensen te
bhren ran de Ínensen die ziÍr een de zorgen nn Enodw hebben tosertrouutd.
Exodur steat voa een brede maetsdnppelike isp.rni6 qn ÍrEÍ!5en dÈ YrstteloP€n 4n door eigen sduH oÍ
sdruH nn anderen oí een cqnbintÈ daernn, re. een Í*rre krns te td€íL Het ta.t drerbi orn llet renhren
van nieuw Sedra& hct l€ÍEÍr vitd€ír ven een nÈ!Ë l eÍrsurct, een n:rrre bezkJig voc het leen
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