
Jan Eerbeek

Van:
Detum:
Onderwerp:

"Caroll-Ann Soliano" <CarolFAnn.Soliano@rijksdienstCN.com>
donderdag 7 april 2016 l6:05
Uitnodiging opening van de Resocialisatiewoningen €n de JICN Werkplaas bij Krusada
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Vriendelijke groet, Saludos, Regards,

Caroll-Ann Bernabela-Soliano
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Na bijna twee iaar hard werk, vindt de officiële openingran de

Resocialisatie Woningen en de llCN werkplaats bij Krusada plaats'

U wordtmn harte uitgenodigd om bij deze speciale gelegenheid

aanwezig te ziin.

Datum
riid
locatie
Dresscode

: vrijdag 15 april zot6
: l4.oo - 16.oo uur
: Krusada, Kaminda lagun
: SmanCasual

U kunt uw aanwczigheid tot uiterliik woendag r3 april berrestigen bil
dhr. Eric de long, via email E.deiong@lrrusada.nl.
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Communicatie & Protocol Medewerker

Riiksdienst Caribasch Nedertand
Kaya Internashonal z/n I Kralendijk I Bonaire, Caribisch Nederland
P.O. Box 357 I Kralenduk I Bonaire, Caribisch Nederland

T (00599) 715 8354
F (00s99) 717 8330

Caroll-Ann. Solia no@ rii ksdienstcn.com
http: //www. rii ksd ienstcn.com

Samen werken aan de toekomst van Caribisch Nederland

Dit beÍicht kan inÍoÍmatie bevatten die nÈt vooÍ u is bestemd. lídien u niel de geadíesseerde bent oí dil bericht abusievelijk aan u is

toegezonden, woÍdt u vezoót dat aan de afzendeí te melden en het bericht te r,/eÍwíderen. De Staat aanvaardt geen aanspaakeliikheid voor
schade, van welke aard ook, die,/eóand houdt met Íisico's r€öonden aan het elekt onisdt \reízeíxlen van beíóten.
This message may contain ihÍormation lhat is nol ir{ended Íor yo!. lÍ you are not the addÍessee oÍ iÍ this message was sent to you by mistrke
you are reqnested to inÍoÍrn the sender and delete lhe mèssage. The State accepts no liability Íor damage oí any kind resulting írom the risks
inheGnt in lhe eledÍonic bansmission oí messages.

11-4-2016
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Persbericht Krusada Bonaire

Op 15 april 2016 wordt op Bonaire het Krusada-Exodushuis geopend, een nieuw huis voor

begeleiding van ex-gedetineerden. Dit huis is gevesti8d op het terrein van l(rusada en er wordt

voortgebouwd op het Exodusprogramma in Nederland.

Ook vanuit Nederland wordt steun aan dit project gegeven door de ministeries van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie en door de Reclassering. Door Exodus is een bedrag van

60.000 euro geworven om in dit project te investeren. Ook de bewoners van Exodus in Nederland

hebben daar geld voor bU elkaar gebracht.

De investering zal bestaan uit inrichtingskosten en eÍ zal een busje worden aangeschaft voor vervoer

op het eiland. Ook zal een ervaren bestuurder van Exodus Nederland naar Bonaire gaan om de

medewerkers te trainen in het succesvolle Exoduspro8ramma.

Zo wordt in het jaar dat Exodus in Nederland 35 jaar bestaat het programma ook ovenee voorgezet.

Bijlage: nieuwsbrief Bonaire



hen was een Antilliaan, die houten miniatuur stoeltjes maakte die ik kon verkopen bij mijn lezingen

en kerkdiensten. Hij deed dat om 'zijn jongeren' op Bonaire te ondersteunen, zoals h'tj dat zelf zei.

lk ben heel blij dat een deelvan dit geld beschikbaar is voor het overdragen van de Exodusmethodiek

aan de begeleiders van Krusada. Daarom isJan Molmans, een ervaren bestuurdervan Exodus

Nederland, deze weken in uw midden. En hij zal ook hierna beschikbaar zijn om via Skype en nog

weer door een nieuw bezoek te ontwikkeling van de methodiek te ondersteunen.

Re-integratie van ex-gedetineerden moet erop Sericht zÏn om mensen in de Selegenheid te stellen

een nieuw maatschappelijk bestaan op te bouwen. Meedoen in de samenleving. Maatschappelijk

functioneren is de beste Barantie om niet meer terug te vallen in criminaliteit. Maatschappelijk

functioneren, dus. Mensen in beweging brengen in de richting van de samenleving. En eraan werken

dat de samenleving zich voor hen opent. Daarop moet de begeleiding van ex-Sedetineerden gericht.

zijn. En daarom vind ik het mooi dat ik vandaag uit het fonds dat in Nederland gevormd is, 12.000

euro beschikbaar kan stellen om een bus aan te schaffen voor vervoer van en naar Krusada. Een bus

die nodig is en die ertoe bi.idraagt dat de resocialisatiewoningen op Krusada voluit deel uitmaken van

de samenleving op Bonaire.



l(nuseoe-Eoots Borernr :
opExmc Hrrrs vooR BBGELETD wolrElr op 15ern:r2016
Het is mooi te kunnen melden dat binnenkort het Huis voor Begeleid Wonen voor ex-gedetineerden
op Eonaire van start gaat.

V@RGEsoilEDfr,fls
Het initiatief begon medio 2013. Bij miin afscheid als Hoofdpredikant bii het Ministerie van Veiligheid

en Justitie en van Exodus kwam een bedrag van 11.193 Euro beschikbaar voor een nazoÍgproject op
Bonaire.
Eind 2012 ben ik samen met adjunct-hoofdaalmoezenier Wim Timmer op Bonaire geweest om te
onderzoeken ofvanuit de Dienst Geestelijke Venorging in Nederland een geestelijk veÍzorger 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 ínitiatief om op Bonaire te

komen tot een Huis voor Begeleid Wonen zoals de Exodushuizen in Nederland.

Er waren voldoende argumenten om daarvanuit Nederland ondersteuning aan te geven.

ln de eerste plaats is er de problematiek van veel gedetineerden- Ook op Bonaire begint het vaak al

op heel ionge leeftijd en men gaat vervolgens gevangenis in en gevangenis uit.
ln de tweede plaats is de achterstand op Bonaire verbonden met het slavernijverleden van het

eiland. Daarin ligt voor ons een bijzondere verantwoordelijkheid om mensen vandaag te bevrijden

van dat verleden waar dit nu nog doorwerkt.
ln de derde plaats is er in koninkrÍksverband een bijzondere verbondenheid tussen Nederland en

Bonaire.
ln de vierde plaats kan het succesvolle Exodusprogramma, waar in Nederland ook veel Antillianen

aan deelnemen, ook op Bonaire worden geïmplanteerd.

We zijn nu ruim drie jaar verder en het project gaat van start.
ln grote lijnen vertel ik u de ontwikkelingen tot nu toe.

§TIITGMililEUEEAE rB(Imsr:ltrfE vrlllfrllTnrlfr
ln Nederland werd een stuurgroep gevormd ter ondersteuning van het initiatief.

Aan deze stuurgroep werd/wordt deelgenomen door:

J.D.W. Eerbeek (voorzitter) (oud-hoofdpredikant ministerie van Veiligheid en Justitie; oud-voorzitter

Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland)

voorzitter Raad van Toezicht van vereniging SamenwerkingweÍband Exodus Nederland)

G. de visser (oud-directeur Nwo (Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek);

oud vicevoorzitter Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland; vicevoorzitter Raad van

Toezicht Diaconessenhuis, 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. ïmmer (adjunct-hoofdaalmoezenier ministerie van Veiligheid en Justitie; bestuurslid Vereniging

Samenwerkingsverband Exodus Nederland)

R, van Leeuwen (directeur Exodus Stoel Drenthe en directeur Exodus Zwolle)

Mgr. dr. E. J. de Jong (Bisschop referent voor het cate8oriaal pastoraat; zorg en justitie

Hulpbisschop van Roermond)
R, Timmer (oud-directeur Exodus Nederland)

H. Verkade (s€cretarisl

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



Serrenwenffre rR§ADA En Exoor.rs

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
verslaafden, gedetineerden, jongeren. We waren onder de indruk van de betrokkenheid en de inzet
van de medewerkers voor de deelnemers.

Cornlcr Exoous - Knus4gn
ln de afuelopen jaren is via S§pe 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
programma op Bonaire worden met ondersteuning van Exodus.

REAustR[,16 Huts\rEmÍ{G: vrER Ht sEs ota tx It woatEN

Door een Brote financiële biidrage van het ministerie van VWS konden vier huisjes voor de

deelnemers worden gerealiseerd. Hier werd al in een eerdere nieuwsbrief melding gedaan.

rxrlltEp!|6 FrÍIEl8nfltrrna6
Verder werd fondsenwerving opgezet onder particulieren, kerken en fondsen. Daarbij werden ook

thema-keÍkdiensten en lezingen gegeven om het project onder de aandacht te brengen.

Bii de werving kunnen nog de volgende activiteiten in het bijzonder worden vermeld:

-Enqelenoctie

Ter ondèrsteuning van de actie werden na kerkdiensten en lezingen kleine tinnen engeltjes veÍkocht.

Deze engeltjes zijn door tingieter 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 veÍkoop van de engeltjes'

-Dee lnome oan de octie door bewoners vqlÍ&éas
Ook bewoners van Exodus huizen in Nederland hebben zich voor de actie ingezet en geld bij elkaar

gebÍacht. Zo stelden bewoners van Exodus Leiden per bewoner 5 Euro beschikbaar die ze hadden

t_
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gekre8en als contra prestatie voor het deelnemen aan een enquète. Zi.i konden zich goed voorstellen
dat een huis waarin zij na de gevangenis worden b€geleid 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 Bonaire werden verkocht.

' Tc r u qkgBpeli Ds q q a kerkelj
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 blijven 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 ln

Oegstgeest, in een themagedeelte van een diaconie vergadering.

STEUN VAN HET MINISTERIE VA VEII.IGHEID E JUSTÍIIE

Het ministerie van Veiligheid en Justitie in Nederland heeft enkele maanden Seleden financiële
middelen voor het project beschikbaar geteld, zodat nu ook begeleiders aangetrokken kunnen

worden.

Ors
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.iari8 bestaan viert nu ook overzee op Bonaire de Exodus-aanpak

wordt gerealiseerd.

STAID vail zAxfil Flrr^I{crÈlt

Door de steun van velen: particulieren, kerken, fondsen en de verkoop van engelen, is inmiddels een

bedrag van bijna 50.000 euro bi.ieengebracht.

WAT6E BEI'IT ER rlET HET 6TlI)?
Het geld zal in de komende tïd worden ingezet voor noodzakelijke investeringen die niet door de

overheid worden betaald, zoals inrichtingskosten. Ook wordt er een bus aangeschaft voor vervoeÍ

van bewoners naar activiteiten-
Ook wordt vanuit Exodus Nederland ingezet oP de training van de begeleiders in het

Exodusprogramma. lan Molmans,larenlang directeur van Exodus den Bosch en heel goed bekend

met de doeltroep en eruaren in het Exodusprogramma, zal dit iaar twee keer voor enkele weken

naar Eonaire reizen om deze training te geven. verder zal hij door middel van skype vanuit

Nederland stand-by zijn. Zo kan Jan Molmans bij de opening ook Exodus uit Nederland

vertegenwoordigen.
Zo dragen we overzee over wat succesvol is gebleken in Nederland, uiteraard rekening houdend met

de specifieke situatie ter plaatse.

Yocr§t^!qE§t!E!!i!
We zullen vanuit Nederland 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 onderjongeren en wij zullen vanuit Nederland zoeken naar mogelijkheden waarin

de bewoners ondersteund worden een maatschappelijk bestaan op te bouwen. Dat is een

belangrijke voorwaarde om terugval in criminaliteit te voorkomen-

ta2grrrrra I E r



RErctsa6nuMuEn
Giften kunnen worden overgemaakt op Í{t68 l GB (IXt4 3244 14 tnv. Exodus Nederland te Leiden,
onder vermelding van Exodus Bonaire.

NAIDCREf,lFONMAïT

Jan Eerbeel i.eerbeek@olanet.nl; 0G51362783

Denr
Van harte willen wij iedereen die tot nu heeft meegewerkt om dit initiatief tot een succes te maken
danken. Toen we met Exodus begonnen hoopten we dat een steen in de viiver effect zou hebben.
Het is mooi om te zien dat in dit jaar dat het 3s-jarig jubileum van Exodus wordt gevierd nu ook
overzee op een klein eiland de opgedane ervaring kan worden overgedragen-

Jan Eerbeek
6 april 2016

Namens de stuurgroep,



Opening resocialisatiewoningen en JICN-werkplaats bij Krusada

Op vrijdag 15 april vierden de Justitiële lnrichting Caribisch Nederland (JICN) en Krusada

gezamenlUk de officiële opening van het arbeidsreactiveringscentrum en vier

resocialisatiewoningen.lHet centrum en de woningen bevinden zich op het terrein van d-e Stichting

Krusada aan de Kaminda Lagoen.

Veel gedetineerden zijn in criminaliteit vervallen, omdat ze meerdere problemen hebben. Zo

ontbreekt het vaak aan sociale vaardigheden en opleiding en ze zijn niet in staat tot een goed

levensritme. Ook is er vaak verslavingsproblematiek en hebben ze verkeerde vrienden. Verder zi.in er

maatschappelijke problemen, zoals het niet hebben van werk en huisvesting. Om terugval in

criminaliteit te voorkomen is het van belang om op al deze achterstandsfactoren in te zetten. Dat

gebeurt in de nieuw geopende projecten.

Leren werken

Het doelvan het arbeidsactiveringscentrum is om gedetineerden in de laatste fase van hun detentie

arbeidsritme en werkervaring te laten opdoen. Ze leren er een vak en ze maken er goederen die ook

in de naastgelegen winkel worden verkocht. Zo werken ze aan een goede terugkeer in de

samenleving.

Leren wonen

ln de vier resocialisatiewoningen leren de bewoners zelfstandig wonen. Er kunnen in totaal 12 ex-

gedetineerden wonen. ze krijgen er een begeleidingsprogramma waarin ze vaardigheden en

structuur aanleren. Er wordt aangesloten bij hun eigen mogel'rjkheden. ledere bewoner krijgt een

persoonlijk begeleidingsplan.

De huisjes zijn gebouwd met steun van het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport. Het

ministerie van Veiligheid en Justitie heeft financiële middelen beschikbaar gesteld, zodat begeleidèrs

aangetrokken kunnen worden. Deskundige begeleiding is van groot belang gezien de problematiek

van de doelgroep.

Samenwerkinq met Exodus Nederland

Bij het ontstaan van de resocialisatiewoningen heeft Krusada samengewerkt met Exodus Nederland,

een succesvol resocialisatieprogramma in Nederland, met 11 huizen waar door professionals

begeleiding wordt gegeven. Ook zijn er 1800 vrijwilligers die gedetineerden opzoeken in

gevangenissen en individuele begeleiding geven na de detèntie. Die samenwerking ontstond in

C) íZ, Ull . e.-, ()rr ,y?.\ n:- -12-t\_/-44- .4"/, ' e,4-
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2012, toen ds. Jan Eerbeek samen met adjunct-hoofdaalmoezenier Wim ïmmer op Bonaire waren

vanuit de Dienst Geestelijke Verzorging van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Jan Eerbeek

heeft Exodus 35 jaar geleden opgericht, toen hij gevangenispredikant was in Den Haag. Over zijn

verblijf op Bonaire vertelde hij mij dat hÍ werd geraakt door de achterstandspositie van veel

iongeren op Bonaire.

"Ze zitten niet alleen vast in de gevangenis, maar ook in hun hele levenssituatie. En ze kunnen zich

daar op eigen kracht niet uit bevruden. Er zïn teveel problemen die ze alleen niet kunnen oplossen.

Diep in hun hart hopen velen van hen op een goede toekomst en een zinvol leven. Toen ik samen

met Wim Timmer in Rincon en in Kralendijk in de kerkdiensten voorging, werden we ook getroffen

hoe veel kerkgangers ons zeiden ernaar te verlangen dat deze jongeren perspectief zouden krijgen-

En op Krusada troffen wij enthousiaste en creatieve mensen aan die zich ook wilden inzetten voor

een nieuw begin voor ex-gedetineerden. En ze hebben een mooie organisatie met zinvolle

projecten. "

Concrete steun

op mijn vraag hoe het na dat bezoek verder verlopen is, vertelde ds' Eerbeek het volSende: "ln 2013

nam ik afscheid als hoofdpredikant bij Justitie en als voorzitter van Exodus Nederland. Als

afscheidsgeschenk kreeg ik een groot geldbedrag voor een nazorginitiatief op Bonaire. Velen uit de

wereld van Justitie, hulpverlening en kerken droegen daaraan bij. En ook bewoners van

Exodushuizen brachten ergeld voor bij elkaar. ze wilden iets doen voor mensen overzee. ze

schonken zelf verdiend geld. Eén van hen, een Antilliaan, was zo enthousiast dat hij kleine houten

stoeltjes ging maken die bij mijn lezin8en konden worden verkocht. Vervol8ens werd er in

Nederland een ondersteuningsgroep gevormd en er werden initiatieven genomen om het

geldbedrag aan te vullen.

En er ontstond regelmatig contact met Eric de Jon8, de directeur van Krusada, die al bezig was met

de opbouw van voorzieningen voor ex-gedetineerden.

Er ontstond veel steun voor dit sympathieke project. lk vertelde erover in lezingen en in bijzondere

kerkdiensten. Particulieren, kerken en fondsen brachten geld bij elkaar. En als ik ergens sprak

werden er vele honderden kleine tinnen en8eltjes verkocht. lk vertelde erbij dat engelen

boodschappeB zijn dat er in de wereld van God voor ieder mens perspectief is. lnmiddels is er een

bedrag van bÍna 60.000 euro bijeengebracht. lk vind het fantastisch dat ik zoveel bereidheid heb

ervaren vooÍ Steun aan Krusada op Bonaire. We moeten dat ook voortzetten en zien wat we ook ín

de toekomst kunnen betekenen voor deze doelgroep."

2



Het geld zal een goede bestemming krijgen, aldus Jan Eerbeek. Het zal worden ingezet voor

investeringen die niet door de overheid worden betaald. Ook wordt er een bus van aangeschaft voor

veÍvoer van bewoners naar activiteiten.

Verder kan Kíusada gebruik maken van de expertise van Exodus bij de training van de begeleiders.

Daarvoor is Jan Molmans, jarenlang werkzaam in de nazorg van ex-gedetineerden, enkele weken

naar Krusada gekomen om deze training voor te bereiden. Verder zal hij door middel van Skype

vanuit Nederland stand-by zijn.

Taak voor de kerken

B'rj de re-integratie van ex-gedetineerden ziet Jan Eerbeek zeker ook een taak voor de kerken. "Veel

gedetineerden hebben een sterke geloofsovertuiging, zo heb ik in gesprekken in de JICN van ze

gehoord. Het geloof kan motiverend zijn om een nieuwe levensweg in te slaan. tk hoop dan ook dat

kerken en geloofsgemeenschappen een rol zullen spelen bij de nazorg."

Al met al een uniek project op Krusada, waar gewerkt wordt aan wonen en werken om mensen

kansen te bieden op een nieuw leven en de criminaliteit achter zich te laten-

Oaisy Coffee
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