
Knrseoe-D«oous Boxernr:
OPENING HUIII vooR BEGELEID woilEN op 15 APRII 2016
Het is mooi te kunnen melden dat binnenkort het Huis voor Begeleid Wonen voor exgedetineerden
op Bonaire van start gaat.

Voone e sorrorïJ.s
Het initiatief begon medio 2013. Bij mijn afscheid als Hoofdpredikant bij het Ministerie van Veiligheid
en Justitie en van Exodus kwam een bedrag van 11.193 Euro beschikbaar voor een nazorgproject op
Bonaire.
Eind 2012 ben ik samen met adjunct-hooffaalmoezenier Wim ïmmer op Bonaire geweest om te
onderzoeken of vanuit de Dienst Geestelijke verzorging in Nederland een geestelijk verzorger kon
worden aangesteld. We waren onder de indruk van de achterstandspositie van veel jongeren en het
verlangen van velen die we ontmoetten in de kerken om daar iets aan te doen.
Herstel van het leven van jonge gedetineerden was het doel van het initiatief om op Bonaire te
komen tot een Huis voor Begeleid Wonen zoals de Exodushuizen in Nederland.
Er waren voldoende argumenten om daar vanuit Nederland ondersteuning aan te geven.
ln de eerste plaats is er de problematiek van veel gedetineerden. Ook op Bonaire begint het vaak al
op heeljonge leeftijd en men gaat vervolgens gevangenis in en gevangenis uit.
ln de tweede plaats is de achterstand op Bonaire veóonden met het slavemijverleden van het
eiland. Daarin ligt v«)r ons een bijzondere verantwoordelijkheid om mensen vandaag te bevrijden
van dat verhden waar dit nu nog doorwerkt.
ln de derde plaats is er in koninkrijkwerband een bijzondere verbondenheid tussen Nederland en
Bonaire.
ln de vierde plaats kan het succesvolh Exodusprogramma, waar in Nederland ook veel Antillianen
aan deelnemen, ook op Bonaire uorden geimplanteerd.
We zijn nu ruim drie jaar verder en het project gaat van start.
ln trote lijnen vertel ik u de ontwikkelingen tot nu toe.

Sruunc P IN NEOTRIAI{O Ïtr tsttt llErEvtlt xtï filn n$
ln Nederland werd een stuurgroep gevormd ter ondersteuning van het initiatief.
Aan deze stuuGroep werd/wordt deelgenomen doon
J.D.w. Eerbeek (voorzitterl (oud-hoofdpredikant ministerie van veiligheid en Justitie; oud-voorzitter
Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland)
voorzitter Raad van Toezicht van Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland)
C. de Vsser (ouddirecteur NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek);
oud vicevoorzitter Vereniging Samenwerkingweóand Exodus Nederland; vicevooaitter Raad van
ïoezicht Diaconessenhuiq Leiden)
P. van der Sande (oud-Hoofddirecteur Dienst Justitiële lnrichtingen;voorzitter Raad van Toezicht
Reclassering Caribisch Nederland; President van de lnternational Corrections and Prisons Association)
W. Ïimmer (adjunct-hoofdaalmoezenier ministerie van Veiligheid en iustitie; bestuurslid Vereniging
Samenwerkingwerband Exodus Nederland)
R. van Leeuwen (directeur Exodus Stoel Drenthe en directeur Exodus Zwolle)
Mgr. dr. E. J. de Jong (Bisschop referent voor het categoriaal pastoraat; zorg en justitie
Hulpbisschop van Roermond)
R. Ímmer (oud-directeur Exodus Nederland)
H. Verkade (secÍeta Íisl

Ook was er contact met de reclassering op Bonaire, die het initiatief van harte steunde.



SAm$awRrilGKrus D Eil&ool§
Op Bonaire werd samenwerking gezocht met Krusada. Wij hadden daar in 2012 een bezoek gebracht.
Krusada heeft een groot terrein, waar begeleiding wordt gegeven aan kwetsbare groepen, zoals
verclaafden, gedetineerden, jongeren. We waren onder de indruk van de betrokkenheid en de inzet
van de medewerkerc voor de deelnemers.

CoilTAcÍ D(oorrs - l(nuaaa
ln de afgelopen jaren is via Skype intensief overleg gevoerd over de realisatie van de Exodus aanpak
bij Krusada. Daar is een goede samenwerkingsrelatie uit ontstaan. Krusada zal de drager van het
progÍamma op BonaiÍe worden met ondersteuning van Exodus.

REAÀ§E$iE }tr§rrEsrilE: vrfR lilrstEt olt ra rf woirEx
Door een grote financiële bijdrage van het ministerie van VWS konden vier huisjes voor de
deelnemers worden gerealiseerd. Hier werd al in een eerdere nieuwsbrief meldlng gedaan.

ullËuaourxIffi\rffi
Verder werd fondsenwervinB opgezet onder particulieren, kerken en fondsen. Daaóij werden ook
thema-kerkdiensten en lezingen ge8even om het project onder de aandacht te brengen.
BU de werving kunnen nog de volgende activiteiten in het bijzonder worden vermeld:

-Deelnome oon de odie door bewoners von Exodus
Ook bewoners van Exodus huizen in Nederland hebben zich voor de actie ingezet en geld bij elkaar
gebracht. Zo stelden bewoners van Exodus Leiden per bewoner 5 Euro beschikbaar die ze hadden

- F noelenoctie
Ter ondersteuning van de actie werden na kerkdiensten en lezingen kleine tinnen engeltjes verkocht.
Deze engeltjes zijn doortingieter Koos Zimdarse uit Schoonloo (Dr) met de hand gemaakt en voor
materiaalkosten beschikbaar gesteld om de actie te steunen- Deze actie werd een groot succes en
velen hebben meegeholpen in de verkoop van de engeltjes.



Rercxnmurnmn
Giften kunnen worden overgemaakt op ÍIt68 lÍ{GB flXl4 3244 14 tnv. Exodus Nederland te Leiden,
onder vermelding van Exodus @13!19.

NADERI INTONMAT]E

Jan Eerbeek, i.eerbeek@planet.nl: 06-51352783

Dlrr
Van harte willen wíj iedere€n die tot nu heeft meegewerkt om dit initiatief tot een succes te maken
danken. Toen we met Exodus b€gonnen hoopten we dat een steen in de víjver effuct zou hebben-
tlet is mooi om te zien dat in dit jaar dat het 35-jarig jubileum van Exodus wordt gevierd nu ook
oveÍzee op een klein eiland de opgedane ervaring kan worden overgedragen.

Namens de stuurgroep,

Jan Eerbeek
6 april 2016



gekregen als contra prestatie voor het deelnemen aan een enquète. Zij konden zich goed voorstellen
dat een huis waarin zU na de gevangenis worden begeleid ook overzee nodig is.

Een bewoner met een Antilliaanse achtergrond in Exodus-Stoel in Drenthe ging aan de slag met het
maken van kleine houten stoeltjes die voor EonaiÍe werden verkocht.

-Teruqkoppelina oon kerken
Steun uit de kerken in Nederland is belangrijk voor de opbouw van het project. Mooi dat kerken,
fondsen en particulieren daar al op hebben ingehaakt en steun hebben gegeven.

Graag willen wij vanuit de stuurgroep ook ter plaatse informatie bluven geven over de opzet en de
voortgang. Dat kan in een themadienst of in een lezing. Maar ook, zoals bij de diaconie van de PKN in
Oegstgeest, in een themagedeelte van een diaconie vergadering.

Sr:ux vAtr HET uFrsÍEnE v n VEltlGHflD Er{ JusrÍÍtE
Het ministerie van VeilBheid en Justitie ín Nederland heefit enkele maanden geleden financÍële
middelen voor het project beschikbaar geteld, zodat nu ook begeleiders aangetrokkèn kunnen
worden.

Opttrne lSernq2016
Op 15 april zal de officiële opening van Krusada-Exodus op Bonaire plaats vinden. ln een
videoboodschap zal ik van Nederland uit een korte toespraak houden. Het is bijzonder dat in het jaar
dat Exodus in Nederland het 35 jarig bestaan viert nu ook overzee op Bonaire de Exodus-aanpak
wordt gerealiseerd.

S-raxo velr urE! FuuraclËil
Door de steun van velen: particulieren, kerten, fondsen en de verkoop van engelen, is inmiddels een
bedrag van bijna 60.«)0 euro bijeengebracht.

Wrr E!r ITEI ET EID?

Het geld zal in de komende tijd worden ingezet voor noodzakelijke investeringen die niet door de
overheid worden betaald, zoals inrichtingskosten. Ook wordt er een bus aangeschaft voor vervoer
van bewoners naar activiteiten.
Ook wordt vanuit Exodus Í{ederland inFret op de training rran de begeleiders in het
Exodusprogramma. Jan Molmans, jarenlang directeur van Exodus den B6ch en heel goed bekend
Ínet de doelgloep en ervar€n in het Erodusprogramma, zal dit laar twee keer voor enkele weken
naar Bonairc reizen om deze training te gsen. Verder zal hij door middel van Skype vanuit
Nederland stand-by zijn. Zo kan Jan Molmans bi.i de opening ook Exodus uit Nederland
verte8enwoordigen-
Zo dragen we overuee over wat succewol is gebleken in Nederland, uiteraard rekening houdend met
de specifieke situatie ter plaatse.

VooRrGAAiloc srEuil
We zullen vanuit Nededand blijven werken aan voortgaande steun aan dit project op Bonaire. We
denken erover een Vriendenstichting op te richten en ook willen we een bijdrage leveren aan
maatschappelijk perspectief van de bewoners die het Krusada-Exodusproject verlaten. Op Bonaire is

veel werkloosheid onder jongeren en wij zullen vanuit Nederland zoeken naar mogelijkheden waarin
de bewonerc ondersteund worden een maatschappelík b€staan op te bouwen- Dat is een
belangrijke vooÍwaarde om terugval ín crimínaliteit te voorkomen.


