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… iemand die er voor je was, met 

aandacht en betrokkenheid … 

Corrie, oud-coördinator OKD 

Leeuwarden  

  

Tien jaar geleden gaf ik mij op om voor het 

Ouders Kinderen en Detentieprogramma 

(OKD) met kinderen te rijden. Mijn 

achtergrond “Maatschappelijk Werker in de 

jeugdzorg” maakte dat iets doen voor deze 

kwetsbare doelgroep mij aansprak. Ook de 

uitgangspunten van Exodus spraken mij 

aan. Winie, landelijk coördinator OKD, vroeg 

mij om coördinator van het OKD in het 

Noorden te worden. Mijn twijfels: ik wilde 

kinderen begeleiden en zat niet te wachten 

om van alles te moeten regelen…… 

 

Maar oké…. Gestart in Norgerhaven te 

Veenhuizen kwam ik er al snel achter dat ik 

het geweldig vond: die blijde gezichtjes van 

de kinderen als ze hun vader zagen. Soms 

uitbundig in zijn armen springend, soms wat 

verlegen dichterbij komend; het was vaak 

zo ontroerend. Het deed mij beseffen hoe 

belangrijk het OKD voor deze kinderen was 

en is. Geen afstand, maar gewoon bij pappa 

op schoot kunnen zitten, samen knuffelen, 

samen praten en knutselen, samen eten. 

Voor ons zo gewoon en hier voor hen zo 

bijzonder! 

 

Er was in Norgerhaven een fijne 

samenwerking met de begeleiders vanuit de 

inrichting. Dat maakte dat we hele leuke 

dingen konden organiseren met veel 

medewerking. Zo gingen we voor de kerst 

schilderen. Vaders en kinderen kregen ieder 

een schilderdoek en eerst gingen ze allemaal 

een kerstboom schilderen. Daarna moesten 

ze dingen voor elkaar in de kerstboom 

hangen. Dat werden kusjes, handjes, 

hartjes en nog veel meer. Uiteindelijk 

werden de schilderijen geruild en kreeg 

pappa die van zijn kind en het kind die van 

pappa. Zo waren ze met kerst toch een 

beetje bij elkaar. 

 

Het was jaren later dat ik bij een van die 

kinderen thuis kwam en ze mij vol trots het 

schilderij liet zien: “Dat heb ik samen met 

pappa gemaakt”.  Het was één van haar  

 

schatten, met de rest wat ze nog met pappa 

samen gemaakt had.  

Daar heb ik veel van geleerd; wat ik 

‘gewoon een leuke knutselactiviteit’ vond, 

leerde mij dat het voor deze kinderen een 

band met hun vader betekende. Die vader 

die nooit mee kon naar een schoolavond of 

naar sporten. Waar ze nooit samen iets mee 

konden doen en waar ze toch zo gek op 

waren.  

 

Deze kinderen van de rekening wens ik toe 

dat er altijd mensen in hun omgeving zullen 

zijn waar ze op kunnen rekenen. Gewoon 

een vrijwilliger die onbaatzuchtig en 

onpartijdig er voor ze is. Die zomaar een 

stukje van hun leven met hen meeloopt,  

hen  elke keer weer ophaalt en weer 

thuisbrengt.  

 

Het geeft niet altijd zichtbaar resultaat wat 

je doet, maar het is wel een belangrijke 

ervaring voor later, iemand die er voor je 

was met aandacht en betrokkenheid! 
 

Tien jaar promotors bij Exodus 

Nederland 

 

Het was op 12 juli 2006 dat Herman Vooijs 

(toenmalig directeur Vrijwilligers & 

Kerkzaken) bij Exodus Nederland in Leiden 

een informatiebijeenkomst belegde met als 

onderwerp ‘Voorlichter’. Een aantal mensen 

was hiervoor uitgenodigd en Herman 

vertelde over de ideeën die er bestonden 

over een nieuwe vrijwilligersfunctie, te 

weten die van ‘Voorlichter’. 

 

Bart Kamps, Henk te Velde en Dirk Coster 

zijn indertijd gestart als voorlichter / 

promotor bij Exodus Nederland. 

 

Vanaf 1 januari 2007 - dus nu 10 jaar 

geleden - zijn de nieuwe ‘Promotors’ ingezet 

voor het geven van voorlichting over het 

werk van Exodus voor (ex-)gedetineerden 

en hun (familie)relaties. Op veel plaatsen en 

bij heel diverse bijeenkomsten vertellen zij 

iets over het mooie werk dat de 

professionals en de vrijwilligers mogen doen 

voor deze bijzondere groep mensen met als 

doel: Het voorkomen van recidive na 
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detentie en het belang van participatie van 

‘gewone’ burgers bij deze activiteit. 

 

Bart heeft dit vele jaren gedaan (u kent hem 

ook wel als de fotograaf bij Exodus 

evenementen). Henk (vooral Noord- en Oost 

Nederland) en Dirk (Midden Nederland – 

Randstad en Flevoland) doen dit werk nog 

steeds met heel veel enthousiasme. Het 

team is aangevuld met het echtpaar Van 

Opstal (Ina en Vincent) die vooral het 

Zuiden van ons land voor hun rekening 

nemen. 

 

Het mooie van het werk van promotor is dat 

het niet alleen een zaak van ‘geven’ is, maar 

dat je als promotor ook veel begrip voor de 

(ex-)gedetineerde en waardering ‘terug 

ontvangt’ (citaat Dirk Coster). 

 

Als je gebruik wil maken van de activiteiten 

van een promotor kun je contact opnemen 

met het secretariaat van Exodus Nederland: 

071-5161950 of vrijwilligers@exodus.nl. 

 

In de volgende editie van Effe Luchte meer 

aandacht voor onze promotors en hun 

activiteiten. 
 

… wat voor positieve impact deze 

training op hen heeft gehad … 
Robert, vrijwilliger Vrij Verantwoord 

Vaderschap 

 

Ik zal beginnen mij voor te stellen. Mijn 

naam is Robert en ik ben sinds een klein 

jaar vrijwilliger bij Exodus; bij een tweetal 

re-integratiecentra en ik geef met twee 

andere collega’s de workshop VVV (Vrij 

Verantwoord Vaderschap). 

 

Vrij Verantwoord Vaderschap is een 

intensieve training, zowel voor de vaders 

maar ook voor de trainers. Afgelopen najaar 

hebben wij deze workshop voor het eerst 

gegeven. Wij waren met zeven vaders. De 

bedoeling is om de vaders handvatten te 

geven om aan hun relatie met hun 

kind(eren) te werken terwijl zij gedetineerd 

zijn.  

 

Het was heel bijzonder om te merken wat 

voor een impact die workshop heeft op deze 

vaders. In het begin is het een beetje 

aftasten en wennen aan elkaar. Maar de 

verhalen kwamen los toen de vaders 

merkten dat wij ook ervaringen uit ons 

eigen leven vertelden en met hen deelden.  

We hadden met elkaar afgesproken dat alles 

wat zij vertelden en zeiden onder ons bleef 

en dat heeft er mede toe geleid dat het zo 

prettig verliep. Het waren stuk voor stuk 

open boeken. Iedere week was er wel een 

andere vader die zijn verhaal wilde 

vertellen, zonder dat wij hier naar vroegen. 

Door de verschillende thema’s die werden 

behandeld, merkte je steeds dat een 

bepaald thema een vader aansprak en 

indruk op hem maakte en hij wel zijn 

verhaal wilde delen. We merkten ook in dit 

geval dat er een groot verschil is hoe een 

vader zijn rol als vader invult. Er waren 

vaders bij die dagelijks contact hadden met 

hun kind of kinderen. Er waren er die dit 

heel graag wilden, maar tegenstand 

ondervonden en hier veel moeite mee 

hadden. Toch bemerkten we duidelijk een 

grote blijk van waardering en zeker omdat 

wij als vrijwilligers hen wilden helpen.  

 

Als je dan na negen weken de certificaten 

uitdeelt, een stevige omhelzing krijgt en 

duidelijk te verstaan krijgt wat voor 

positieve impact deze training op hen heeft 

gehad, dan kun je daar trots op zijn en heel 

blij van worden. Maar ook op ons had deze 

training een positieve impact. 

 

Zo zie je maar weer hoeveel waardering de 

meesten hebben voor het werk dat wij als 

medewerkers en vrijwilligers van Exodus 

doen. Misschien horen we het niet altijd 

rechtstreeks, maar achter de schermen 

merk je dat er toch lovend over ons 

gesproken wordt.  

 

Volgende maand beginnen we weer met een 

nieuwe workshop. Eens kijken of het net zo 

enerverend gaat worden als de afgelopen 

training. Ik heb er zin in… 
 

Nieuwe verdeling regio’s onder 

regiocoördinatoren 

 

De verdeling van de regio’s onder de 

regiocoördinatoren Vrijwilligers & Kerkzaken 

is enigszins aangepast.  

 

Onderstaand de nieuwe indeling voor de 

OKD- en nazorg-vrijwilligersgroepen: 

Zuid-Holland - Winie Hanekamp  

Noord-Holland - Irinda de Groen 

Zuid-Nederland - Monique Gerrits 

Noord en Oost Nederland - Henk van der 

Beek 

Midden Nederland - Ed Bohré 

mailto:vrijwilligers@exodus.nl
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Natuurlijk blijft de eigen 

vrijwilligerscoördinator het eerste 

aanspreekpunt. 
 

Ontmoetingsdag Kerken met Stip 

zaterdag 1 april 2017 

 
Kerken met Stip organiseert een 

ontmoetingsdag met het thema ‘Verbinding 

maken met de doelgroep’ op zaterdag 1 

april 2017 van 10.00 tot 14.00 uur. De 

locatie is Gebouw 055, Condorweg 1 in 

Apeldoorn.  

 

Kerken met Stip kunnen een belangrijke rol 

spelen bij de opvang van ex-gedetineerden, 

hun familie en mensen die psychisch 

kwetsbaar zijn. Steeds meer Kerken met 

Stip krijgen contact met onze doelgroep. 

Maar contact krijgen met mensen in de knel 

is niet eenvoudig. We weten dat ze er zijn, 

maar hoe vind je ze? En hoe vinden zij ons? 

Met hen in contact komen heeft alles te 

maken met het hart van het evangelie: 

omzien naar elkaar, vooral naar hen die 

buitengesloten zijn.  

 

Het belooft een inspirerende dag te worden, 

met vooral tips voor de praktijk en het delen 

van ervaringen. De presentatie ligt die dag 

in handen van ds. Regien Smit, 

justitiepredikante in Almere en predikante in 

de Silo Kerk te Utrecht, de eerste kerk met 

Stip. 

 

Het volledige programma is te vinden op: 
http://www.kerkenmetstip.nl/landelijke-

ontmoetingsdag-kerken-met-stip/. 

Je kunt je aanmelden bij Hendrine Verkade: 
kerken.met.stip@gmail.com of telefonisch  

06-13552954. 

 

Vacatures 

 

We hebben de volgende vacatures voor 

vrijwilligers: 

 

- coördinator vrijwilligersgroep 

Achterhoek-Stedendriehoek 

- coördinator OKD-vrijwilligersgroep 

Amsterdam-Zaanstad 

- coördinator vrijwilligersgroep Noord-

Holland Noord 

- coördinator OKD-vrijwilligersgroep 

Utrecht 

- ondersteuner/coach van ex-

gedetineerden omgeving Breda 

- re-integratiecoach penitentiaire inrichting 

Ter Peel 

 

Weet je iemand die geschikt zou zijn voor 

een van deze vacatures, wijs hem/haar er 

dan op! De vacatures zijn te vinden op 

http://www.exodus.nl/vacatures 
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