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1O jarig bestaan Exodus Leiden
met de uitvoering van VAST

1 Juni 2(,
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Vast maakt heel wat los
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r' s t\Leiden plaats. Belang
was de uitreiking van
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Beste mensen,

Van harte gefeliciteerd namens de hele Exodusfamilie

met het van het mooie Exodushuis in

Leiden. Jullie zijn een ec ect van

bewders, begeÉide rr, urr((, illigers, tie en beffiur.

En jullie hebben een heel goede

Leidse samenleving. En dat is n

Nínery
:

enw om mensen w ul te laten

L6 IL

in de

oun w we in Exodus

komen in happ,j.

z<.-.c- Exodushuis in Leiden. Ik liep over de gracht op weg

naarde Bakkerij, waar Anton Dro
li*

mensen uit de enle oo

hadden van een US s. Er was no

Ik herinner me nog dat ik meer dan 10 jaar geleden,

mijn eerste stappen r"tt" @"ze 
z'o"'^7 i^é'

)cu{.-
_)

. F

aantal

En die droom is uitgekomen.

helemaal niets.
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Om drome waar te m n moeten

ons

werken.

Met onze n op dQ rond. En soms moeten we

een knokken. Zo gaat het

ii hun vé.frr6en naar een nieuwe
J t .-) l\

nsweg. dat verl
"ís

en er is, dan begint het pas

i
-.-È-.s

d. an moetj o en. moet j n dan

moet j eze in de hand ho om niet meer terug te

vallen. En dan heb je btj dat knokken epnodig die

met

leve

komen en dat

m t en die ge

Exodus Leiden bewijst in het

d

en ln

m uit kunnen

o

eft om te knokken.

I e unnen we niet leven. Zonder een

e niet stand tegen de hardevlsloen ou enw

werkelijkheid van het leven.

De afgelopen jaren hebben 300 bewoners met een

complexe persoonldke en maatschappelijke

problematiek in jullie Exodushuis gewoond.

2

ewon

van de bewon

CS van dit hu

300 mensen. Laat het goed tot u doordringen.

Zonder



e0 men die ooit ter wereld zijn gekomen, bestemd

om toekomst te hebben. 300 Mensen die vaak al vroeg

in hun leven nachterstan ebben opgelopen.

Misschien ook al we op jonge leeftijd geknakt in hun

zelfvertrouwen. 300 Mensen in de onderwereld terecht

gekomen, in plaats van in de bovenwerel 00 Me n

ons in huis. Met allemaal een

verlangen om iets goeds van hun leven te maken.

300 Mens le grote gevangenislse e

onze E bewoners is wetenschappelijk aan etoond
e ó afi-L- à.r-.-( à

dat een groot deel van en et rec b ften

rriet meer terugkomt in de gevangenis. Dat is
___-____:3-_

persoonlij ke winst voor iedere bewoner die dat bereikt.

Dat i wlns oor ons als organisatie. A ee Je

hebt gered,zegt de Joodse traditie, dan hebje

nlet voor niets geleeftl. Maar het zijn er veel meer, en

dat is ook een 3rryfy-{ voor de sam
t-

?(a+ t--t*

enleving.
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In mijn werk in het justitiepastoraat heb ik heel veel

gedetineerden ontmoet met een gevoel van d@e

thuisloosheid. Ze zijn eigenlijk nooit ee I

geworden van het samenleven met anderen. Ze leven op
-----_.--.---

zichzelf. Vaak in de marge. Velen weten niet waar ze

het zoeken moetenífiiGisdan iraegativiÈit . Ts,ASn

Ze zljnthuis bij niemand. Ze zljn zelfs

niet thuis bij zichzelf. Over in het leven zoekgeraakte

mensen willen wij ons

In Exodus willen w n rge p bieden, eenI

thu§, mJe

te bouwen. We geloven we hopen op jou dat jeou

ee gaat doe et jouw tale n in het samenleven met

anderen.

d-a-
Mooi vond ik dat artikel van Urel in het &
j K z c'-u'/
ubileumníió#er van Exodus Leiden. Ziinaankomst in

Exodus als een dag die hij nooit meer zal vergeten.
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en een nieuwe toekomst op



Hij heeft aan de Plaq@e gewoond. En toen naar het

doorstroomhuis. En toen naar z'n eigen flatj

h t Leidse u helemaal ingeburgerd. Hij is

thuisgekomen in de samenleving. Hij is medeburger

1n

geryq1den. Van buitenstaander is hij deelnemer
--

geworden.

Exodus bewoners die zich ook gaan inzetten voor

anderen. Ontroerend vond ik vorig jaar die actie om

te zamelen voor kinderen in de gevangenis in

Kampala.

We eren vandaag bij dit jubileum jullie als bewoners om

je doorzettingsvermogen, je vechtlust en je inzet.

" Dt--( ,tt

En we eren begeleiders,wijwilligers en bestuur. Omdat

jullie in de complexe problematiek die je tegenkomt,

dit jubile eer een feest. Het is een grote

voldoening dat jullie geslaag zijn een sterk

te vinden voor de terugkeer v

oedetineerden in de Leidse samenlevin

samenleving geen re-integratie.
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blijven geloven in het herstel van het leven. Vandaag is
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Wat je van huis uit meekrijgt bepaalt je levensweg. Dat

weten we allemaal. Exodus is ee ijdelijk th s. Ook

hier krijgen de bewone voor hun levensweg.

geborgenhei N uwe vaardighe en. Het aanleren van

ertrouwen mJe om et Exod e gaan

en je eigen huis.

Om de overgang uur*ok@- naar wonen m

eren, s een heel mooi boeke eigen hui

geschreven. 'Van huis uit meegekregen' is de titel van

dat boek. Het bevat teksten en schilderingen uit de

wereld van gedetineerden, en het is gemaakt door ds.

Folly Hemrica-

iets mee

6

Wat we mee willen geven is de ervaring van

k



Folty mag ik jou r(óB om hifite kor]n om iets

meer te vertellen over dit mooie boek?

ie is ds Folly Hemrica

a aarom dit boe q., welke thema S

it boek?

stilte - deelnemen - de oogst van je leven -
verwondering - verandering -
verantwoordelijkheid - motivatie - vergeving -
schrijven

o In Exodus moeten mensen veel doen om een nieuw

leven op te bouwen. Op alle levensgebieden:

wonen,-*oktn, relaties en zingeving. Er wordt

gewerkt aan sffuctuur en aan gedrag- Jij schrijft in

dit boek over d n. Waarom

is die binnenkant zo belangrijk?

o

7

Ithe evt annkane



. Folly iets lezen uit dit boek

o Het uitreiken van het boek

Maikel Vast
z-é-
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voor de viering van het ro jarig bestaan

van Exodus Leiden

!íij nodigen u hartelijk uit voor de muzikale theatervoorstelling'Vast',
dat opgevoerd zal worden op vrijdag t juni a.s. om 2o.oo uur
(zaal open om r9.3o uur) in de Vredeskerk aan de Van Vollenhoven-
kade z4te Leiden. Na afloop ontvangen wij u graag met een drankje
en hapje. De toegang is dankzij welwillende fondsen gratis.
Wel stellen wi.j het op prijs als u en uw eventuele introducé(s) zich
digitaal aanmeldt, via email: aanmeldingvast@exodus.nl.

Het is voor ons een groot genoegen iedereen op deze voor ons zo
belangrijke avond te mogen begroeten!

'Vast' is een muzikale theatervoorstellin g van Theatergroep Hertog
Zout, in samenwerking met Exodus.

IIERIOG zOUT

THEATERGROEP

Hoofdpersoon in hetverhaal is Maikel. Hij is nu z8 jaar. Drie jaar
geleden kwam hij vrij na zeven jaar geva ngen isstraf. Hij verbleef
r8 maanden in een Exodushuis. Hij stapt het podium op, samen met
een actrice en een muzikant. Hij vertelt in deze theatervoorstelling
over zijn leven en over zijn poging om terug te keren in de maat-
schappíj.

'Vast' ís een theatervoorstelling over het intense menselijke verlangen
naar geborgenheid en over ons gepruts daarin.

'Vast'is onderdeel van Project Zware Deuren, een
samenwerking met Exodus, nret als doel de dialt-,r-rg

te starten tussen voormalig gedetineerde bewoners
van Exodus en hun omgeving.
Theatergroep Hertog Zout maakt theatervoorstel-
lingen die midden in de samenleving staan, over de
mens als prutser. Eerlijk en poëtisch.

Regie LetiziaRompelberg
Productie Lonneke Schapendonk
Website www.hertogzout.nl
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ro iarig jubileum -Special LEIDEN

Exodus Leiden bestaat dit iaaÍ ro iaar.

Op vrijdag r juni a.s. vieren we dit in de

Leidse Vredeskerk met het toneelstuk

Vast van het Theatergezelschap Hertog

Zoul en met na afloop een gezellige

ontvangst. U, die deze krant nu in handen

heeft, bent hiervoor haÈeliik uitgenodigd.

Met deze Ëxoduslrant willen wii iedereen een

beeld geven van wat er zich de afgelopen tien jaar

rond Exodus Leiden heeft afgespeeld. Bii de staÍt
werd door de buurt tegen de komst van Exodus

bezwaar gemaakt. lrmiddels heeft ons huis meer
dan 3oo bewoners gehuisvest en ziin onze naaste

buren ook aan onze doelgroep gewend geraakt.

Met alle betÍokkenen, maar in het bilzonder met
onze naaste omgeving, willen wilons ro larig
bestaan vieren.

Exodus staat voor opvang en begeleiding van

ex-gedetineerden. Medewerkers en vrijwilligers
zetten zich in om gemotiveerde bewoners

teÍug te brengen in de samenleving. Om hen

een tweede kans te geven. Vy'ie gedetineerd

heeft gezeten en opnieuw moet beginnen in de

'boze' buitenwereld, komt voor vele praktische

knelpunten en struikelblokken te staan.

Exodusmedewerkers helpen hen daarbij. Zoals

bij het zoeken naar een vaste baan, het vinden

van een woning, het herstellen van Íelaties en het

saneren van schulden. Allemaal sleutels die een

leidraad vormen in de begeleiding. Misschien de

belangrijkste daarvan is de sleutel zingeviÍ|9. Om
met de beworer in te gaan op diens persoonlijke

leerdoelen, vragen over {het inzicht in) het leven,

de verwachtingen e.d.

Eenvoudig? Nee, absoluut niet. Daarvoor zit de
wereld veel te ingewikkeld in elkaar. Íoch gaat

Exodus die uitdaging - met veel enthousiasme

en vertrouwend op een goede afloop - bii elke

bewoner weer aan. Ook de komende tien iaar!
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Nieuwe Exodus-voorzitter Jeroen Brinkhuis :

n klaar voor de volgende sappen'(
t)

'§7'e z

'Het Exodus-huis in Leiden bestaat nu tien jaar en heeft zijn nut volledig bewezen. Voor mij als nieuwe voorzitter ligt er het fundament

om nu de volgende stappen te zetten. Dat betekent dat we nu nog meer kunnen werken aan verbetering van de kwaliteit van ons werk en

vermindering van de uiwal bi.i onze bewoners'.

Jeroen Brinkhuis, pas 3l jaar, is de nieuwe voorzitter van Exodus Leiden en hij blaakt van enthousiasme. 'De oprichtcrs hebben een goed

ftrnctionerend huis achrergelaten cn dat maakt het gemakkelijker om nu verder te gaan. [k kom uit de creatieve sector en daar wil ik in
rnijn raak bij Exodus ook van pro6teren. \Íe kunnen nog heel veel van elkaar leren en daar in nieuwc plannen op bouwen. Ik noem hct

Out Of the Box denken. De eerste gesprekken tussen bestuur en leiding hebben we al gehad en lrct.was zonder meet inspirerend'.

Jctoen Blirrkhuis hccfi dit voorjarr zijn sruclie psychologie afgerond cn gaat nu vcrdcr srudercn op Nyenrode. Daarnaast was hij bij de
(lhristcnUnie actief in rlc platselijl<c cn clc rcgionalc politick cn is cigcnirirr virn ccn dcsign bureau. Om zcker in het verkeer tijd te win-
ncn rijdt hij rorrtl op ecu blinl<cnclc HonclanrotorÍi«s uir 1979. Maar hcr bcsturrrliikc werk bij cn voot Exodus kan er nog best bij. Zker
c,,,k ,'rrrcl.rr Ir.t ,,rr.l.r*.t'1, hctn f,t'. ittct rt.

'laten we eerlijk ziin. Straffen moeten er zi.jn. Maar alleen straflèn helpt niet. Jc moet er als mcnscn ook voor elkaar zijn en dus op tijd
een helpende hand reiken. Justitie beseft ook heus wel, dat je nrensen na de cletentie niet dircct op straat moet zetten. Daarom ben ik er

zo van overtuigd dat er vraag is naar de taken van Exodus. Maar we moctcn dat wel op dlcrlei niveaus duidelijk blijven makeri.

Jeroen Brinkhuis mcent dat de centra.le rolvan de zingeving die in allc Exodushuizcn wotdt toegepast de succesfactor groter maakt, 'Ik
heb echt gezien dat mensen .iuist door de bcwustwording die met hct spreken over de zingeving aan de onde komt menscn o;, hct goede

spoor brengt.Voor mij persoonlijk is het simpel. Ik vind het logisch dat ik vanuit mijn geloofsbeleving anderen moet helpen'.

Als voorzitter heeft Jeroen natuurlijk direct te maken mct dc financiële positie van llxodus. 'Dc inkomstor dtlcn cn de l<ostcn srijgen,

dus daar moeten wi.i een antwooÍd op vinden. Voor dc nabije toekomst komt daar nog bij dat dc ovcrheidsÍinenciering zal gebeuren op

basis van aanbesteding van de mrg, dus we nrocten in concurrerrtic nrct andcre aanbieders. Maar dat is nict zo gevaarlijk. Exodus zal altijd
noodzakelij k blijven.

\

roekonrsr hccfi en rirrs wcer sncl z-al tcrugvallcn irr zijn oudc lcclgcwoonres. '!íect jc, een advocaat of notaris dic in de fout gaat en uit de

gcvangcnis rcnrgkeerr. vintlt ccn plck waar hij wordr opgcvrngcn cn waal hij z-ijn lcvcn *ecr lan oppakkcn. Maar ik heb er zoveel gezien

clic clat nict h,rtHctt cn trict kotrclctr'.

----'=-. --+''
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De bewoners van Exodus hebben zich vorig jaar - in het
Europees jaar van de vrijwilliger- samen mer de wijkstu-
denten van Doedoleith ook als vrijwilliger ingezet. Met als

inzet om de levensomstandigheden van jeugdgevangenen
(3-17 jaar) in het Oegandese Kampala te verbeteren. Er zijn
het gehele jaar door symparhieke acties gehouden, zoals de

verkoop van waterflesjes, het aanschri.jven van advocaten

en hct makcn v,rn kerstkaartcrr voor clkc gcvangcnc. ()p
5 november .jl. werd een indrukwekkende slotmanifesta-

tie onder het thema 'Op de goede weg in de Vredeskerk

gehouden. De actie leverde voor de .jeugdgevangenen maar

liefst €18.500,00 op! Van dat geld kon onder andere al een

nieuwe waterpompinstallatie in gebruik worden genomen,

Bewoners Exodus

doen ook
vrijwilligerswerk!
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Oe tussenstand van de bewonersactie voor Kampala mocht er al zijn.
Deze werd later nog eens vertroffen met €5.ooo,-

I u r gemeester drs. H Lenferink is tijdens NL Doet te gast opde Plantage r6 en doet recepten op.

Jan Eerbcek, voorzitter van Exodus Ne-
derland: 'Het gaat in Exodus om pcrspec-

tief. En wat ik bijzondervind is dar jullie
hier in l,eiden mer elkaar dat perspecrieí
dat je zelfzoekt, ookwilt delen mct andere

mensen ver wcg, zoals mer kinderen op
heel )onge leeftijd in de gevangenis in
Kampala' .
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Vriendenstichting Exodus Leiden

De teamleden en de vrijwilligers kunnen het vaak

niet alleen afen dan is het plezierig dat er een vrien-

denstichting is die zich inzet om publiciteit te maken en

om gelden in te zamelen waardoor bewonersactiviteiten

door het jaar heen kunnen worden gefinancierd. Zo

kunnen bewoners in staat worden gesteld muziekles te
krijgen, een abonnement op de bibliotheek ofsportver-
eniging, (deels) vergoed te kriigen. Ook kan er bij feest-

dagen eens iets extra's voor de bewoners worden ge-

daan. \)íilt u bijdragen en Vriend worden? Graag. lndien

u iaarliiks een bedrag van tenminste €t5,oo overmaakt

op ING rekening 4t.33.7Er dan krijg u bovendien drie

| .maal per laar onz€ Nieuwsbrief Xtern thuisEestuurd.

/-. e-./l-'L A.a, -?o.zc4à,4 /-'t7.'-'C-

Reactie van uit Kampala
'De kinderen had*n al maanden te ham»en met ?xtï?m?
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droogte. Gecn druppel huam uit het enige hraantje dat moest

uoorzien aan 300 hids, en heel dorp, een ziehenhuisje en een

farm. Ied.er emmertje, kruihje ofjerrycan diende om regenua-

ter en uuil utater uit het nabije stadje op te t)dngen, Àllten het

hoogsmodige, daar mocht het uater aoor gebruiht worden.

En toen hwam Exodus!! Bijna een jaar haddrn we cotnmuni-

eatie met elkaar. De interessc en uooral de urienhchap groeide.

Mensen uan Exodus stonden op uoor de zutahheren. Hun inzet
en groot hdrt bïdcht na een feestdag mh 18.500 euro bij
elkaar! Foodstep mocht d.e cheque in ontadrlgÍt nernen. W'at een

opbrengst! Wat een liefde!'
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Exodus Leiden hield een
te spekken.

eer geslaagde kunstveiling om de ka

Stl.htlnt\trbum Oci íell<itélrt hàir huurd.Í
E (odu3 met ha.r lGiaris iubileum
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Oud bewoner Clyde: 'ln detentie heb ik het contact

met mijn 4 kinderen hewust wat afgehouden. Nu wil

ik dar inhalen en zorgen dat ze goed terecht komen.,

diplomat halen en van mijn fouten leren. Mijn kin-

deren zi,jn mijn anker om niet weer te zinken...'

ln 2oo5 is het werkervaringteam van start gegaan, een
initiatiefvan Exodus Leiden en sch ilders bed rijf Rietho-
ven, dat nog dageliiks zijn vruchten afixerpt.
Onze bewoners gaan de dag na binnenkomst, onder
leiding van werkmeester Jan Vinkesteyn, mee naar
steeds afirisselende werken in en rond Leiden. ln dit
team wordt weer werkritme en structuur opgedaan. En

intussen wordt voor iedere bewoner gekeken naar een
zo geschikt mogelijke baan ofopleiding.
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Ak !€lh'r(Ídcr van het pand Planta8! I6
h€efi S(i.hrin8 \trbum D.lher d@lhaar
onÍoercnd toed ter L,c{hrkknS l. stcll..
aàn ndellin en voor het alSm€ne nut

rnet íEWe« roor hun EelooísowrtuiSinS
e.roÍ le\é.sb€schouwine

WÍ rEk€nen no8 op ee. pEttrse èn

dwr2ame emenwerkng mel Erodui



De bewoners v
de Battle ofthe

an Leiden yersl
houses. De be

aan alle ande
ker is binnen!

re Exodushuizen tildens

Studenten van Mi-
nerva helpen elk jaar
mee met de collecte
en zorgen enthousiast
voor extra inkomsten.Na een lange renovatie van Plantage t6 werd de

heropening verricht door de toenmalige staats- I

AJO O/2-4 €-..t-t- /--4a
Jan Vlaldus aerfreht -na 12 jaar* ab penningmeester

De
ffiJF'

lessen Yan een vrijwilliger
F

Jan Valdus zegt het bij zijn afscheid als penningmeesrer van
Exodus Leiden met hart en ziel. Ais je in leidinggevende
functics nare bcslissingen Ínoct ucnl€rr, hcbl-rcn andcren
daarvan de pi.ln. Maar als vrijwilliger staje veel dichter bij
de werkelijkheid en zie je direct wat er gebeurt als je, samen
met je bestuur, beslissingen hebt moeten nemen. Ik heb
daar veel van geleerd en het heeft me ook een goed gevoel
gegeven .

Voor de penningmeester van Exodus is de bezettingsgraad
van het huis natuurlijk van groot belang. '§í'e moeten erg
ons bcst docn om dc bczctting op een hoog peil rc houdcn
want daar hangt ons financiële plaatje vanaf. W'e moeten
blijven uitdragen dat een verbliifin F,xodus aanzienli.jk
goedkoper is dan de gevangenis en ook nog veel beter voor
degenen die weer een zetje moeten hebben om in de maat-
schappij goed te kunnen functioneren'.

Jan Waldus is twaalf jaar penningmeester van Exodus in
Leiden geweest en is vanafde eerste stappen op weg naar

Jan \flaldus is erg te spreken over de manier waarop het
team zijn werk doet. 'Alle medewerkers verrichten hun werk
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secretaris N. Albayrak.
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Anton Dronkers, mede oprichtcr rzn
Exodus leiden: 'Bewoners van Exodus
hebben het vaak heel moeilijk om zich
weer een plaatsje in de maarchappij te

verweryen. Her blijft nodig om in exrra
begeleiding (in het Doorstroomhuis) cn
vervolgens in nazorg van oud bcwoners te
blijven investeren.
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Dat hoor je zelden. Een man die in
zijn werkzame leven jarenlang leiding
heeft gegeven en daarna dik tien jaar

als vrijwilliger op allerlei terreinen
acdefis, die zegt: 'Ik heb in de afge-

lopen jaren meer geleerd dan in mijn
hele werkzame leveri.

J- ----:-^ L^^.....-l::1. L^---.1 l-^- -^.-.^--. L:: L-- I ..:- (ni-

eerste periode was niet gemakkelijk, maar we hebben toen
en overigens ook nu nog heel veel steun gekregen van het
gemeentebestuur'.

Over het werk van Exodus heeft Jan \Taldus een op zichzelf
eenvoudige mening, maar die wordt gedeeld door iedereen

die bij Exodus werkzaam is.'Het positieve van Exodus is dat
er een goede begeleiding is voor de bewoners. Makkelijk is

het werk niet. Je moet de bewoners aan de suart trekken, ie
moet zorgen dat ze waar mogelijk een opleiding gaan vol-
gen en dat ze aan het werk gaan. Want laten we eerlijk zijn:
als je niks te doen hebt word je toch stapelgek?'
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sfeer in het hele huis.'Ik heb in de afgelopen jaren echt veel

bewondering gekregen voor de mensen die in het Exodu-
shuis hun werk verrichten. Het is heel vaak bemoedigend,
maar er zijn natuurlijk ook teleursteltellingen. Ze gaan er

naar mijn overtuiging heel goed mee om'.

Het is begrijpelijk dat het werk van en voor Exodus Jan
Waldus erg heeft geboeid. En hij zegt nu:'W'e weten dat de

problematiek van mensen die uit detentie komen integraal
is, De kracht van Exodus is dat men probeert die proble-
men op te lossen'.

Oud bewoner Marius: 'Het was

een rare rijd in de gevangenis. Een

bewaker zei op een zeker ogenblik

tegen me wat doe je hier eigenlijk.

Je hoort hier helemaal niet thuis. En

zo voelde ik het ook. Toen al ben

ik begonnen met het proces, dat bij

Exodus is afgemaakt. En daar ben ik

best heel trots op'

Bewoners, teamleden en

vrijwilligers waren op de
landelijke Exodus Leaque een

gevaarlijke maar gezellige

tegenstander. Dankzij onze
sportdocent Hans Parrel ver-

keren onze bewoners steeds
in goede conditie.
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Een interne verbouwing van Plantage was een mooie
klus die de na maanden van werken de duimen om-
hoog kreeg. (De meeste dan!)
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De drg die ik nooit meer vergeet!
Urel en zijn komst bij Exodus

De witte schildersoverall lif kt hem precies te Passen. Hij komt van ziin werk en

straalt uit dat hif aI jaren niets anders doet. Maar zo is het niet. Utel (34 iaa.r)

kwam in het voorjaar 2008 na een lange detentie in lriden aan, staPte vervolgens

het huis van Exodus binnen en zegt nu: 'Het was op een vrijdag en die dag zal ik
mi.in leven niet meer vergeten',

De donkere periode uit het leven van Urel liikt voorbii. Hij oogt zelfrerzekerd in
zijn witte schilderspak en zegt onomwonden: 'Ik ben op alles voorbereid'.

!
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Urel is geboren in Suriname en op zijn tweede levensjaar naar Nederland gekomen.

Hij groeide op in een harmonieus gezin. Toch ging het fout en liep hij op tegen

een lange detentie. Een lange detentie, tijd om na te denken en aI heel snel de

knop omzetten naar een nieuwe toekomst.
'Ik wist dat er veel op me af zou komen als ik eenmaa.l weer buiten zou komen.

Het nieuwe begin voelde ik ook als echte uitdaging. En dat geeft je kracht en

zelfrertrouweri .

Urel heeft ziin eigen, kwetsbare positie tijdens detentie en later bij Exodus scherp

onder ogen gezien,'lk heb veel voor mezelf gedaan en ik ben mijn levensverhad

gaan opschrijven. Op die manier ben ik tot rust gekomen'.

Urel maakte enige tijd deel uit van het werkervaringsteam (EKT) en hii heeft vrij
snel werk gevonden. 'Nu werk ik vijf dagen in de week als schilder, ga een avond

in de week naar school en heb intussen een arbeidscontract gekregen'.

Urel is in het Leidse al helemaal ingeburgerd, want hii speelt zaalvoetbal bij
W Leiden en heeft intussen een eigen woonruimte in Oegstgeest. Het traiect,

dat hij al zo lang in zijn hoofd had is nu afgelegd. Hii kiikt terug en zegt: 'Na

maanden als bewoner van het Exodushuis aan de Plantage 16 en vervolgens in het

Doorstroomhuis te hebben meegemaakt, heeft dat voor mij prima gewerkt. ln het

Doorstroomhuis waren er al minder regels en leerde ik hoe ik zelfstandig moest

leren leven. In feite beheer je daar alles zelf. En nu durf ik dat in mijn flatje ooli.
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Hans was niet alleen bewoner op de Plantage, maar ook een van de
eerste bewoners die zijn intrek nam in het Doorstroomhuis. Deze tweede
Exoduslocatie brengt de bewoners al weer iets dichterbij de samenleving.
Na enige tijd in deze tweede locatie te hebben gewoond vertrok Hans, maar
na enkele maanden keerde hij terug. Hans vertelt:'Toen ik buiten Leiden werk
vond als lasser, besloot ik om zelfstandigte gaan wonen in de buurt van mijn
werkkring. Dat ging heel goed, maar helaas gooide de economische recessie
roet in het eten'. Toen Hans zijn baan kwijt raakte, besloot hij in overleg terug
te keren naar het Doorstroomhuis.'lk ben ontzettend blij dat ik bij Exodus
Leiden terecht ben gekomen. ln het Doorstroomhuis krijg je de ruimte om zelf
initiatieven te nemen om je leven op de rit te houden. En daarbij krifg je alle
ondersteuning die je nodig hebt'.

Hans staat als oud bewoner en thans buurtgenoot nog steeds in contact
met Exodus Leiden. Hij wordt voor menige activiteit gevraagd en draagt dan
met enthousiasme zijn steentje bij. Zoals bijvoorbeeld vorig jaar bij het
(oud) bewoners vrijwilligers project voor Kampala. [t/ et nog enkele bewoners
timmerde hij voor deze actie een prachtige houten gevangenisbus in elkaar
en was hij ook tijdens de s lotma n ifestatie actief in de weer. En toen de
vrijwilligersorgan isatie Dress for Succes onlangs een klusjesman als vrijwilliger
zocht, hadden ze aan Hans meteen een hele goeie.
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Donaties en giften zijn altijd welkoml
Als u ons werk financieel wilt steunen, dan kunt u

uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer

54 3r 04 o44 ten name van Exodus te Leiden.
De bewoners ziin u erdanlbaar voorl

Deze NieuwsbrÍeíis een uitgave van Stíchtihg Exodus
Leiden en wordt verspreid in verband met het 1o jarig
bestaan van Exodus Leidén.
&odus Plantag. r6

Po§kod. 2l1r lD
Ple.$ Lliden
Í6l.foon lajll j147oog
É-m.ll leidefl@.xodus.nl

w6b3ho www.exodus.íl

Rédrctb Henk Licht€nveldi, Elly Muld€r,

Foto8ra66 Vinc.nt Bus, Hans dc Stefte, Koos VoSel€nzang

Vo.Ín8.viíg Vincent Bus, Lcidcn

DruI Fkst Conc.pt Communlcations, Corinchem
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Proílclaq l0 iàar succesvol an Leiden

BOUw- en AANTIEMERSBEDBIJF

BEKOOY B.V.
HoSe Rijndljk 348 . 2314 AP Lèiden -Tel.07l 5125951

E-màil: inío@békooy.nl - webslte: wvíwbekoor.nl

S(hildersbedriif Kosto bv íelich€ert Exodus

met ziin lo-iari8 best en en wenst hen
véel succès in de toekomst,

Namens Elektro Technlsch Bureau Hogenes

tefeliciteerd met iullie lo-iarit iubileum.

Namoni alle medewerkers v.n MEOS.van hafte
Setelickeerd met jullie tieniariS besban!

Oud bewoner Hans neemt ze nu allemaal in de boot.
Vrijwilliger worden bij Exodus?
U heeft tijd beschikbaar om zich voor ( de
bewoners ofhet team van) Exodus Leiden
in te zetten? U zoekt naar een kortdurend
ofjuist langer projecti Nazorg op u nemen,
administrarieve ondersteuning bieden of
sport - ofkookmaatje zijn op de maandag of
donderdag? Meld u dan digitaal aan en vraag

bij de manager eens informatie op:
p.vandoornPexodus.nl.

U wilt een feestelijke
bijdrage overmaken?

En nul Nu neemt Hans in Leiden iedereen in de boot... Hans is schipper
bij de Stichting de Leidse Rederij en vaart met gasten door de binnenstad.
Dan vertelt hij in geuren en kleuren over de Leidse historie, die hij zich in de
bibliotheek eigen heeft gemaakt. Kortom, schipper Hans vaart inmiddels een

rechte koers. Hem zie je niet gauw meer aan lager wal!

fl te.hhisch bureàu

a. hogenes bv

Distributi€wEg 2 - 2404 Clí - Alphen àan den Rrjn

Íebroon 0172-74 55 50 ' Fax0172.745559
E"ma i àvandnel@tbhogenernl wwwetbhogenes nl

Í[nJ m 5
SYSTEEÀ/] BEHEER

KuppersweS 75 CompulerweS I I Ír€ubstraat 17

20ll EB Haelem 3542 DP LtrEcht 2288 EH Ripwijk
+3r(0)235475 75 +3t(0)r223 t00r +3i(0)7036 509r
E alrof@meos n L wvw.meos.nl
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