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Dank voor de giften voor een huis voor ex-gedetineerden op Bonaire!
Bij miin afscheid als hooÍdpredikant bij het
ministerie van Veiligheid en Justitie en als

voorzitter van Exodus Nederland op 3 juni 2013
ontving ik als geschenk een prachtige cheque
met een aanzienlijk geldbedrag voor de start van
een huis voor ex-gedetineerde op Bonaire.
U hebt daarvoor ook een bijdrage gegeven.
Daarvoor wil ik u heel hartelijk danken. Uw gift
draagt ertoe bij dat op dit kleine eiland voor veel
jongeÍen met achterstanden die tot criminaliteit
komen, meer perspectief kan ontstaan.

Het pÍoject op Bonaire herinnert aan de
begintijd van Exodus in 1981toen uit het niets
het Exodusprogramma tot ontwikkeling kwam.
Het is mooi dat in deze gemeente van Nederland
overzee ook iets nieuws kan ontstaan met steun
van velen in Nederland.
Hierbii wil ik u ook informeren over de
ontwikkelingen sinds juni vorigjaar. Er zijn in
betrekkelijk korte tijd veel vorderingen gemaakt.
De voÍig raar Eestarte actie is daar een
belangriike impuls voor geweest.

Het bedrag dat bijeengebracht werd is € 11.193,00
Het bedrag dat rondom mijn afscheid
bijeengebracht werd is € 8.193,00.

Daarbovenop is nog een biidrage toegezegd van
de Vincentiusvereniging van
€ 3.000,-.

Exodusaanpak op Bonaire in samenwerking met Krusada
Het huis op Bonaire zal volgens de
Exdodusaanpak gaan werken en zalworden
gerealiseerd in samenwerking met het project
Krusada.
Krusada is verbonden met De Hoop in
Nederland. Er worden verslaafden en ex-
gedetineerden opgevangen en begeleid.
Krusada heeft op Bonaire een groot eigen
terrein met daarop een huis. Toen adjunct-
hoofdaalmoezenier Wim Timmer en ik op
Bonaire waren in september 2012, hebben we
Krusada bezocht. Het is een goede organisatie
met heel betrokken medewerkers, voor een
groot deel afkomsti8 uit Nederland.

Voor de ondersteuning van dit initiatief op
Bonaire is in Nederland een denktank gevormd.
De denktank bestaat uit: Jan Eerbeek (oud-
hoofdpredikant ministerie Veiligheid en Justitie
en oud-voorzitter Exodus Nederland), Wim
Timmer(adjunct hoofdaalmoezenier ministerie
Veiligheid en Justitie, Cees de Visser (oud-vice
voorzitter Exodus Nederland), Peter van der
Sande (oud hoofddirecteur DJI en voorzitter
Raad van Toezicht ReclasseÍing Caribisch
Nederland), Rien Timmer (directeur Exodus
Nederland), Richard van Leeuwen (manager
Exodus STOEL), mgr de Jong (hulpbisschop
Roermond) en Hendrine verkade, secretaris.
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De directie van Krusada heeft in samenwerking
met de denktank in Nederland initiatief
genomen om de verdere benodigde middelen
voor de bouw bi.jeen te kriigen.

Ook heeft Krusada in samenwerking met de
denktank een venoek gedaan tot verschuiving
van Íeeds toegekende middelen van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport om dit Halfway-house op Bonaire te
kunnen realiseren. Dit is to€gezegd. Dit betekent
een enorme versnelling in de plannen, zodanig
dat reeds met de bouw kon worden begonnen.
Het gaat om de bouw van 4 huisjes:3 voor
bewoners (4 bewoners per huisje) en t huisje

voor gemeenschappelijke doeleinden en
kantoor. De opzet is zo, dat de 4 woningen
samen een woonerf vormen met in het midden
een straat.

ln samenwerking met Eric de .,ong, directeur van
Krusada is een projectplan met begroting
opgesteld met als thema 'Geloven in herstel'.

Heel mooi was dat ook Exodus bewoners zich

voor Bonaire zijn gaan inzetten. Zo onwlng ik op
het afscheid een geldbedrag van de bewoners

van Exodus Leiden. Het was door hen zelf
verdiend geld, dat ze voor deze actie
biieengebracht hebben.

symbool van de zondvloed die is overgegaan. Hij
ziet daar zijn straf in. Het water is nu

opgedroogd. Een nieuw be8in. Hij heeft een

aantal miniatuur-stoelen gemaakt, die hij
verkocht voor 5 euro per stuk. Zijn droom was
bij te dragen aan iets voor BonaiÍe, waar hij door
familiebanden geworteld is. Het beeld van de
sto€l is mooi. Hi.i zeSt erover: 'ln een stoel kom
je tot jezelf. Je kunt erin dromen over wat le wilt
bereiken, en het is een steun in de rug. Het is

allemaal handwerk: veel schaven, schuren en

lakken.'

stoelvoor Bonaire
Ook de bewoners van Exodus-sToEL in Drenthe
deden mee. Een van hen was zo gegrepen door
het ideaal, dat hlj een bilzonder project is

begonnen. Hij is Antilliaan. Eegin 2013 is hÍ in
Exodus Stoel komen wonen. ln die tijd
ontmoette ik hem daar. We spraken met elkaar
en hij vertelde over de dieren die hij verzorgde.
Hij maakte een prachtige houten stoelvoor mij
bij een afscheidsbÍeenkomst die STOEL

organiseerde. Hij had er lang aan gewerkt. Het
maken van deze stoel voor dit pro.ject had hem
geholpen om het vol te houden. Hij heeft er een

vredesduif in aangebracht. Dat is voor hem het
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Dit projectplan is op aanvraag beschikbaar bij
Hendrine Verkade: hendrineverkade@email.com

De bouw is begonnen: het eerste huisje staat er!

Steun van Exodus bewoners uit Leiden en Drenthe



Engelen vliegen voor Bonaire
ln de afgelopen maanden ben ik een actie
gestart met de verkoop van kleine tinnen
engelen voor het project voor ex-gedetineerden
op Bonaire. De actie begint heel goed te lopen.
De engeltjes zijn met de hand gemaakt door een
tingieter. Ze worden verkocht voor l euro per
stuk. Dat kan zo goedkoop, omdat de tingieter
ze voor materiaalkosten beschikbaar stelt
vanwe8e zijn betrokkenheid op dit project. Deze

actie zal in de komende periode worden
voortgezet. Het zijn mooie symbolen om
persoonlijk weg te geven bij bijzondere
levensgebeurtenissen of ouders aan kinderen en
kleinkinderen, maar ook in groepen, bijv. in

Bouwen aan toekomst
De denktank heeft op 14 juli 2014 vergaderd
samen met mevrouw Roos Barelds, directeur
Reclassering Bonaire en Eric de.long, directeur
van Krusada. Er werd een exploitatiebegroting
besproken van in totaal 156.000 euro voor de

eerste twee iaar. Deze exploitatiebegroting zal

mogelijk geleidelijk aan gerealiseerd moeten
worden, dit in verband met nog te werven
exploitatiekosten. Het bovengenoemde bedrag

bij Jan Eerbeek:

kerken. Mooi dat deze engelen zo ook vliegen
om perspectief te scheppen voor Bonaire.

De engelen zijn te verkrijgen bij Jan Eerbeek op
i.eerbeek@ olanet. nl, tegen l euro per stuk plus

verrendkosten.

dat beschikbaar kwam bij m'rjn afscheid, kan

hiervoor als start dienen.
Een wervingsplan is opgezet, gericht op rooms-
katholieke, píotestantse en evangelische kerken,
fondsen en particuliere donateurs. Ook gaan we
in gesprek met het ministerie van Veiligheid en

Justitie. We hopen dat kerken en particulieren

de voort8ang van dit project op Bonaire mogeliik
zullen maken.
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Nadere informatie


