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Exodus, hulpverlentng aatr exfelvdedreenlen' be§taat 30 JaaÍ

Derttg Jaar gpreden startta E(odus met Gelr ontuoetlnSFplek voor exaedèdntder-

IIet gÍoetde ult tot ce[ landelijke orgaDtsatte' dtrc exgedetiueerden begeletdt om

na eel gryangent§pertode succesvol tEru8 te keren l[ de maascbapptJ' En volgens

Jan Eeó€el( en Rte,t Ïimmer van Brodus verEa8t daarbtJ dc q-" *ï **
eo geholpene.
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Samenleving

Scheids ttrssen he er
en help

lijn
ende vervaagt

Àp de goede weg he€t het
I lprojea waar bewoners
\-/ van Exodus L€iden samen
met studente[ van een Leids
StudeDtenhuis aan werkten. Z€
zamelden geld in voor jonge kin'
deren in Aftikaanse gev-aryienie
sen. De opbrcn8§t van eeD rnean-
denlange actie bleek ruim 15.000
euro. Mooi om dat mensetr die
na hun detentie werken aan hun
eigen to€komstpersPectieí zich
ook inzetten voor het toekomst'
perspectid van anderen.

Exodus ontstond in 1981 door
een idtiatief vàn het justitiepee
toraat.veel Sedetineerden gingen
namelijk geva.nSenis in, gevange
nis uiL En er was tijdens de de
tentie pastorale steun maar na de
detentie ontbrat vaak alle steun.
Vanuit het justidepastoraet werd

die (exlgedetineerde die zo heel
anèÍs lijkt, leer en eÍvaarje heel
veel waardevols voorjezelf. Velen
vinden dit vtijwiuigErswerk een
soort 'pralcisó kèIk'ziir', ook
als zij de keÍk det (meer) zo vaak
v-dn bitrnm zien. D€ (ex-)gedeti-
Deerde is zo niet elleen vooÍlrerP
van hulpverl€ning, miutr van
waarde voor de ontmoeting met
de ander.

Exodus koos er vanaf het be'
gil] voor metrsen aan te sPreken
óp hun eigen veraDtwoordelijk'
heid en zelfstÀndigheid. ID zorg'
€o weltijnslatrd heeft dat door-
gaa$ het kanlÍer gekrtgen van
to€nemend'consuEeDtisme'. D€
Datiëlt of hulpzock€r is 'diëDt'
leworden, zorg en begcleidhg
oroducten, vast om§chreven en
'met een prijs. In een Exodushuis
sortkeu we over bewonets: nen'
i! die zeffvcr2lteDdncujt 'ij"er met vrijwilliFen een open huis



woorddijk zijn voor de gang var
'zakeD in huis, voor de omgaDg
met hun vrijwilliger, voor het
welslagetr van hun terugkter'ir
de samenleving. Mederierkers
en vrijwiUigers zijn bereid te be-
geleid€tr, tf otrderst€uién €n een
"tÍjdjdóee te loPen. Maar de ver-
anwoordelijllheid voor iemands
Ieven blijft bij de Persoon zelf.

Exodus werd oPgericht als
aan veel meer beg€leidfuig. DaaÍ'
om werd h 1986 het èerst€ Exc
dushuis iÍ Den HaaE geop€nd'

Exodu§ ontstond met gÍote .

steun van de kerkeu. Een Parti- :.

a{ier initiatid'van betÍol*eD
meDsen vulde e€[ gat in d€ zorg
na de tletentie. Er krram c€n ef-
fectief nazorSprogramna Det
eeÍ §tÍaklc stÍucttrur.

Na het eerste, lokal€, itritia' :

tief volgenden twee buiz€n, in
Utrecht eD AmsteÍdaE. E[ zo
soeide in de looP \ratr 30 Jaar
Éxodus uit tot een latrdelijle
organisatie met 11 huize$ jaan
Iijks 450 b€wone§, 230 b€tealde
medewerler€ en e€o lleim 2mo
vrijwillige$ die meeweÍketr ir de
huizeL in maagesPÍojectln biD-
trcn en buit n gerràngenisso €r
in hct justitiepastoraat

Complex
Exodus wil een bijdrage levclen

P€n tran kansen voor meDsetr
we de crimiruliteitsspi-
aloorbÍtxeD. Ui! wete}

staan te vieÈn- Hetwerk

geweest

werpt
opde kem vàn hun
zoekeade anrwoor'

organisatie voor (ex-)gedetineer'
deÍL Hetis nu intoenemende ma'
te eeD organisatie die ook van de
doelgroep zelfis. zo sP€elden in
de jubileumviering afgeloPen ok-
tob€r bewoners van Exodushui'
zen een belangrijke rol. Prinses
Màxiea opende het v€mieuwde
Exodushuis i[ AlkDaaÍ, door
haaÍ gesprtkken met b€woners
werd het eea bijzondert geb€ur-
tenis.

Het project 'Antre Frank iD de
gerraugenis' dat Exodus sanen
met d€ Anne Fra.Dk Stichting or-
caniseerde, ontleetrt zijD kÍacht
Éede aan het feit dat gedetineer-
ilen hun medegedetineerden
ronclleidden op èen tentoonstel-
ling over de thema's van het le
ven \retr ADne Frank En de llidse
actie voor Afrikaanse kindgevan-
getren weÍd juist zo'D succes om-
alet (ex-)gedetine€rden hier de
verbitrditrg leggen met de Pro
blemeq daar. Zo laijgen levens
betf, k€Dis in wederzijclse relaties
en verraagt de sèheidslijn tussen
helper en geholpene.

Ja[ E€rbcel( en Rten Timmer

I ot Eerbeek cn Nn Thmer dJn ruP.
\t@rdttfr cn dlÍect,./Í Exodl4s Neder-
land'
www,ercdts,ttl lrr

bop€n
raal te

zidr op leren leven op alle l€veÉ
gebieden: wonen, werken, rtla'
ties en zi.ugeviDg. Het kent ook
.€n breed Detlverk \ratr kerkeD,
werkgeven, lvoningcorporaties,
bulpverlenhgshsteUingen en
instellingeD als rcdassering en
gevangeDiswezen- We bieden
bewonets zo co Íeet een maet-
sóappelijk pcrsp€ctid in werk
en huisvesting Door het sóeP

dus laÀt zieD dateÍ voor exge§eti' .

neerden, hun relaties en ookvoor
hun slachtoffers daadwerk€liik
oersoectief is.' fit perspecief zit hem Diet
dleen iD de Ésultaten. Een orga'
nisatie als Exodus too aan det

seloofeu bii God.- W&ijniwerk behoorde sinds
de iareD '60 in toeneEende mate
algemeen te zijn te zijn, waarde
vrii.lniaiddcls is er m€er en meer
deËrkenaiug cl.t dit niet Eogelijk
is, sterker nog, dat het 'Jie11s'en-

onze huidige sameDleving wcl
degslijk ruimte biedt aan 'tegen-
draadsc' organisaties oP leveng
beschouwelijke 8rotrdsla8. selijk is. Menseu zijD niet waar uiteenlopende antwoorden D€

Dat lijkt niet zo YànzelfspÍÈ devrij. Juist bij het motivertD vatr rode draad is eóter duidelijk:
kend De afgeloPn deÍtig jaaÍ ir- - meDsen huD leven te verarderen in d€ ontmo€titg met de etrd€r,
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