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Beste mensen, 

 

Vandaag wordt weer de VIP-dag gehouden. Jullie hebben Very Important Persons voor jullie 

uitgenodigd.  Heel graag had ik hier bij willen zijn. Ik had het ook toegezegd. Maar door een 

combinatie van hoogtepunten in Exodus, in Utrecht en in Heerlen, kan ik er niet zijn. Ik moet bij de 

opening zijn van Exodus Heerlen en daar samen met de burgemeester en de bisschop de 

openingshandeling verrichten. Ik had er echt naar uitgekeken in jullie midden te zijn, maar het kon 

helaas niet lukken.  

 

Jullie als bewoners van Exodus moeten een grote inspanning leveren om aan je toekomst te werken. 

Een nieuwe levensweg krijg je niet vanzelf, daar moet je veel voor doen. En dat doen jullie ook en 

daar heb ik grote bewondering voor. Jullie verdienen daarvoor respect en waardering van de 

samenleving.  

 

Om je leven weer op de rails te krijgen, heb je andere mensen nodig. In de gevangenis en daarna leer 

je heel goed onderscheiden wie de mensen zijn die je niet laten vallen. Ze geven je steun en ze 

zorgen dat je ook in het diepste donker een lichtpuntje hebt. Deze mensen zijn goud waard. Ze laten 

je voelen dat je een mens bent en ze helpen je om toch te blijven geloven in je toekomst.  

 

Aan die toekomst werken jullie hier in Exodus Utrecht. En het is heel mooi dat jullie vandaag de 

mensen van wie jullie waardevolle steun hebben ontvangen, in het zonnetje zetten. Ik wil dat ook 

graag met jullie doen, als voorzitter van Exodus Nederland.  

Beste VIP’s, goede relaties zijn voor onze bewoners van heel groot belang. Want de steun die jullie 

aan hen geven helpen hen om door het zware programma heen te komen. Het is heel mooi dat jullie 

hoop bieden aan mensen die het moeilijk hebben. Zo zijn jullie in wat je doet boodschappers dat het 

leven wel moeilijk kan zijn, maar dat er ook uitzicht is. Namens heel Exodus ook heel veel dank 

daarvoor! 

 

Graag wil ik jullie, bewoners, in de gelegenheid stellen om aan jullie VIP een symbool van jullie dank 

en jullie waardering te geven.  

 


