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… super blij dat ik dit heb mogen mee 

maken … 
Rachel, 12 jaar  

 

De Kennemer Zweefvliegclub bood op 8 april 

vijf kinderen van het OKD Rotterdam een 

leuke middag aan. Rachel was erbij en 

vertelt er iets over… 

 

Ik ben Rachel, ik ben wezen zweefvliegen, 

het was een super leuke ervaring. Toen we 

aankwamen hebben we eerst gewacht totdat 

iedereen er was. Toen iedereen er was 

kregen we wat te drinken. We kregen een 

uitleg wat zweefvliegen precies inhoudt en 

hoe hoog ze mogen vliegen en waar ze 

mogen vliegen in de omgeving. Ook 

mochten we kijken bij de andere 

zweefvliegtuigen. Bij de andere 

zweefvliegtuigen 

werd uitgelegd 

waar bepaalde 

onderdelen voor 

waren.  

 

Toen we klaar waren met de rondleiding 

kregen we te horen dat het misschien niet 

door kon gaan omdat er een onderdeel 

kapot was aan het zweefvliegtuig. Ze waren 

druk bezig met het maken hiervan. Ze 

hebben hun best gedaan en uiteindelijk 

konden we dan toch vliegen! Toen ik 

eenmaal aan het vliegen was, hoorde ik 

niks; het zweefvliegtuig is heel stil. Vanaf 

boven kon je heel ver kijken. Het uitzicht 

was super mooi. Ik heb de tulpenvelden 

gezien, de zee en nog veel meer! Ik ben 

super blij dat ik dit heb mogen mee maken. 

 

Fotoproject ‘Family Stranger’ 

Wiosna van Bon, vrijwilligersgroep Den 

Haag  

 

Het afgelopen jaar heb ik als 

afstudeerproject van mijn opleiding 

fotografie een fotoproject gemaakt genaamd 

‘Family Stranger’. Het gaat over het gezin 

van een gedetineerde, dat ontdekt dat hun 

gezinslid een misdaad heeft gepleegd en 

hiervoor  de gevangenis in gaat. Exodus 

heeft mij geholpen om in contact te komen 

met andere vrijwilligers, (ex-)gedetineerden 

en hun gezinnen. Daarom nodig ik u van 

harte uit voor mijn afstudeerexpositie. 

 

Wat als de persoon die je het meest 

vertrouwt een misdaad begaat en in de 

gevangenis belandt? Veel mensen kunnen 

zich niet voorstellen dat iemand uit hun 

gezin een misdaad zou plegen. Ook de 

mensen/gezinnen die ik ontmoette niet. Het 

gezin van een gedetineerde heeft te maken 

met ethische vragen en de relatie staat 

hierdoor onder forse spanning. Een lang 

proces van herbeoordeling begint. De 

gezinsleden zullen de relatie met het 

criminele gezinslid moeten beoordelen op 

hoeveel zij van hem/haar houden en of zij 

kunnen leven met datgene wat hij/zij heeft 

gedaan.  

 

Het doel van mijn project is om 

bewustwording te creëren voor de 

worstelingen die mensen doorstaan, 

wanneer blijkt dat hun gezinslid een 

misdaad heeft gepleegd. Ik merkte dat dit 

geen gemakkelijk onderwerp is om over te 

praten. De meeste kinderen die ik heb 

gesproken, zijn bang dat het meer afstand 

kan scheppen met de mensen in hun 

omgeving en praten hierdoor niet graag 

over de situatie. Ook volwassenen ervaren 

dit onderwerp vaak als taboe of in ieder 

geval als heel moeilijk. Ik wil laten zien dat 

het achterblijvende gezin ook ‘veroordeeld’ 

is en het gezin de straf mee uitzit in haar 

eigen wereld. Ik bewonder de kracht van 

deze gezinnen en hoe zij zo positief mogelijk 

verder proberen te leven, terwijl ze vaak 

geconfronteerd worden met de keuze van 

hun criminele gezinslid.  

 

 

 
© Wiosna van Bon 

In dit project toon ik 

hoe divers de gezinnen 

omgaan met deze 

situatie. Sommige 

gezinnen hebben ervoor 

gekozen om de relatie te 

beëindigen, anderen 

proberen - na een x-

aantal jaar gescheiden 

te zijn geweest - elkaar 

opnieuw te leren 

kennen. 
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Het leven van de gezinnen is doorgegaan, 

terwijl het criminele gezinslid in een soort 

tijdscapsule terecht is gekomen. Ik heb 

gezien dat eerlijkheid, spijt betuigen en 

vergeven essentieel zijn om het samen te 

kunnen doorstaan 

 

Tijdens de expositie zal 

onder andere mijn 

fotoboek tentoongesteld 

worden. De expositie 

vindt plaats op de 

academie waar ik 

afstudeer: Koninklijke 

Academie van Beeldende 

Kunsten in Den Haag, 

Prinsessegracht 4, 2514 

AN in Den Haag.  

 

 
© Wiosna van Bon 

De toegang is gratis en de expositie vindt 

plaats van 1 tot en met 6 juli 2017, 

dagelijks open van 11.00 – 20.00 uur. U 

bent van harte uitgenodigd. 

 

Herkennen van laaggeletterdheid  

Petra, vrijwilligersgroep Groningen 

 

Twee jaar geleden kwam ik als vrijwilliger bij 

Exodus Groningen werken. Sindsdien ben ik 

door verschillende bewoners gevraagd te 

helpen bij administratieve zaken zoals een 

CV maken, een e-mailadres aanmaken en 

een zorgverzekering afsluiten. Wat mij al 

gauw opviel was dat de bewoners met wie ik 

te maken kreeg zich nauwelijks raad wisten 

met een computer en dat lezen en schrijven 

ze vaak niet makkelijk afging.  

 

Via via kwam ik in contact met de Stichting 

Lezen en Schrijven en ontdekte dat deze 

stichting  speciaal voor laaggeletterde 

volwassenen materiaal heeft ontwikkeld om 

samen met een vrijwilliger (‘taalcoach’) te 

werken aan het verbeteren van lezen, 

schrijven, spreekvaardigheid, rekenen en 

digitale vaardigheden. Dat materiaal is ook 

nog eens gratis. Ik was meteen enthousiast. 

Voorwaarde voor het mogen werken met het 

materiaal is een training van vier dagdelen, 

waarin de vrijwilliger leert wat de 

achtergronden van laaggeletterdheid zijn en 

hoe je iemand op een motiverende manier 

kan helpen zijn vaardigheden te 

ontwikkelen. Ik vond dat aanvankelijk nogal 

een investering, maar toch kreeg ik drie 

medevrijwilligers zover om samen met mij 

die training te volgen.  

 

Achteraf was het een hele zinvolle en 

leerzame training. De filosofie achter de 

methodiek van Lezen en Schrijven sluit 

namelijk naadloos aan op de 

Krachtmethodiek van Exodus en komt neer 

op gelijkwaardigheid, vraaggestuurd leren 

en kleine, haalbare doelen stellen. Een 

taalcoach draait niet een lesprogramma af 

waarin de theorie van spelling en 

grammatica behandeld wordt, maar vraagt 

aan de deelnemer waar hij in het dagelijks 

leven tegenaan loopt en wat hij graag zou 

willen leren. Het maakt niet uit of de 

deelnemer het Nederlands of een andere 

taal als moedertaal heeft. De vrijwilliger 

zoekt bij de leervraag vervolgens het juiste 

materiaal. 

 

Na de training zaten er vier opgeleide 

vrijwilligers klaar, maar er meldde zich maar 

incidenteel een deelnemer, veel minder dan 

we hadden verwacht. Met een begeleider 

van Exodus heb ik het daar over gehad. Veel 

laaggeletterden, niet alleen ex-

gedetineerden, willen geen hulp of denken 

het niet nodig te hebben. Ze willen iemand 

die dat lastige klusje voor ze doet, maar zijn 

vaak niet geneigd te willen werken aan hun 

vaardigheden zodat ze het voortaan zelf 

kunnen. Ze schamen zich voor hun 

onvermogen, of ze overschatten hun eigen 

vaardigheden, of onderschatten zichzelf juist 

en denken dat ze het nooit kunnen leren. En 

velen zijn experts in het verbergen van hun 

laaggeletterdheid met smoezen en hulp van 

anderen. We vermoedden dat de begeleiders 

van Exodus laaggeletterdheid vaak ook niet 

herkennen. 

 

Door een mooie samenloop van 

omstandigheden werk ik tegenwoordig zelf 

als trainer voor de Stichting Lezen en 

Schrijven. Ik train vrijwilligers die taalcoach 

willen worden, maar ook teams van 

professionals in zorg en welzijn die 

laaggeletterdheid tegenkomen bij hun 

cliënten, dat beter willen herkennen en goed 

willen doorverwijzen. In die rol heb ik in 

april het team van Exodus Groningen 

getraind in het herkennen van 

laaggeletterdheid. Het was mooi om te zien 

hoe de begeleiders ineens zagen hoe zij 

bepaald gedrag van bewoners soms hadden 

geïnterpreteerd als luiheid of onwil, waar er 

bij nader inzien waarschijnlijk sprake was 

van gebrekkige lees- en 

schrijfvaardigheden. De begeleiders van 

Exodus hebben bij uitstek de vaardigheden 
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in huis om bewoners bij wie ze 

laaggeletterdheid herkennen, te motiveren 

de stap naar het verbeteren van hun 

basisvaardigheden te zetten. 

 

Bij het ontstaan van laaggeletterdheid 

kunnen veel factoren hebben meegespeeld: 

opgroeien in een ‘taalarme’ omgeving, 

negatieve schoolervaringen, een 

problematische jeugd, dyslexie, 

laagbegaafdheid…. Maar het goede nieuws 

is: (bijna) iedereen kan op zijn eigen niveau, 

naar zijn eigen behoefte en in zijn eigen 

tempo zijn vaardigheden verbeteren.  

 

Wil je meer informatie of ben je 

geïnteresseerd in een training ‘Herkennen 

van en doorverwijzen bij laaggeletterdheid’ 

kijk dan eens op de website van de Stichting 

Lezen en Schrijven of op taalvoorhetleven.nl 

voor het bijbehorende 

ondersteuningsprogramma. De 

contactgegevens van Petra zijn bij het 

secretariaat van Vrijwilligers & Kerkzaken op 

te vragen. 

 

In memoriam Piet Zwierzanski 

 

Op 19 april 2017 is 

Piet Zwierzanski 

overleden. Piet was 

ruim 25 jaar actief 

als vrijwilliger voor 

Exodus. De laatste 

negen jaar was Piet 

mede coördinator 

van het Ouders, 

Kinderen en 

Detentie programma 

in de gevangenis 

van Sittard. 

 

 

Piet heeft zich in de afgelopen 25 jaar op 

verschillende manieren ingezet voor Exodus. 

Hij bezocht gevangenen, was actief als 

kerkvrijwilliger, bood nazorg aan 

gevangenen en begeleidde kinderen naar 

hun vader of moeder in de gevangenis. De 

afgelopen 9 jaar heeft hij extra 

organisatorische taken voor het OKD 

opgepakt. Bij zijn vrijwilligerswerk was zijn 

vrouw Lydia een grote steun. 

 

Wij hebben Piet leren kennen als een zeer 

betrokken en bevlogen vrijwilliger. Hij deed 

graag een stapje meer voor zijn maatje, 

maar ook voor de organisatie. Piet ging er 

voor de volle honderd procent voor. 

Ook was hij erg betrokken bij de kinderen 

van de gedetineerden. Hij had veel energie 

en genoot van het vrijwilligerswerk. Het 

afgelopen jaar was Piet ernstig ziek, maar 

hij vond het fijn als er mensen op bezoek 

kwamen of een lijk van medeleven 

stuurden. 

 

Dinsdag 25 april hebben we afscheid van 

hem moeten nemen. We zijn Piet dankbaar 

voor wat hij als vrijwilliger heeft betekend 

voor (ex-)gedetineerden en hun kinderen. 

We zullen zijn inspiratie, betrokkenheid en 

enthousiasme missen. 

 

Het team van Vrijwilligers & Kerkzaken 

 

Opening fototentoonstelling 

“Toekomst” 

 
De mensen van Exodus Zuid-Holland zijn 

trots u uit te mogen nodigen voor een 

bijzondere opening. Op maandag 19 juni 

2017 vanaf 15.00 uur vindt de opening 

plaats van de fototentoonstelling 

“Toekomst” in de Superkubus van Exodus 

Zuid-Holland, locatie Rotterdam, Overblaak 

56. 

 

De foto’s zijn gemaakt door onze 

deelnemers; mannen en vrouwen, 

jongvolwassenen die op een keerpunt in hun 

leven staan. Het thema “Toekomst” is voor 

hen heel persoonlijk. Waar gaan hun zorgen 

over, waar dromen ze van… Bij het maken 

van deze tentoonstelling zijn zij ondersteund 

door stagiaire Douaae Nineb en de 

vrijwilligers Olga van Dijk (fotograaf) en 

Roel Pieterman (ex RvT lid). 

 

Prinses Laurentien draagt de deelnemers en 

ons werk een warm hart toe en opent de 

fototentoonstelling. Prinses Laurentien doet 

fantastisch en inspirerend werk met De Raad 

van Kinderen. Lees meer op 

www.missingchapter.nl.  

 

Interesse in een bezoek aan de opening van 

de fototentoonstelling “Toekomst”? Stuur 

per ommegaande een mail naar 

e.kraanen@exodus.nl. U bent van harte 

welkom! 

 

Tien jaar promotors bij Exodus 

Nederland 

 

Ruim 10 jaar geleden werd een aantal 

vrijwilligers geschoold in de rol van 

https://www.lezenenschrijven.nl/
https://www.lezenenschrijven.nl/
https://www.taalvoorhetleven.nl/
http://www.missingchapter.nl/
mailto:e.kraanen@exodus.nl%3cmailto:e.kraanen@exodus.nl
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promotor / voorlichter. Op 30 maart 2017 

werden zij nog eens extra in het zonnetje 

gezet om hen te bedanken voor hun inzet. 

Jan van Gils, directeur van Exodus, 

overhandigde hen bloemen en een blijk van 

waardering namens Exodus. 

 

Als je gebruik wilt maken van de activiteiten 

van een promotor kun je contact opnemen 

met het secretariaat van Exodus Nederland: 

071-5161950 of info@exodus.nl. 

 

   
Henk te Velde (l) en Dirk Coster (m) zijn actief vanaf het eerste 

uur. Vincent (r) en Ina van Opstal hebben inmiddels ook al hun 

sporen verdiend. Helaas was Ina van Opstal deze dag 

verhinderd. 

 

Op stap als promotor van Exodus 

Nederland 

Dirk, promotor  

 

In de laatste ‘Effe Luchte’ werd gemeld dat 

Exodus Nederland sinds 10 jaar de 

(vrijwilligers)taak van ‘Promotor’ kent; voor 

sommigen bekend, maar veel anderen 

hebben er geen idee van wat een promotor 

doet. Ondergetekende is gevraagd om iets 

te schrijven over zijn ervaringen als 

promotor. 

 

Welnu, met als achtergrond ervaring als 

personeelsfunctionaris in het bedrijfsleven 

en als in- en nazorgvrijwilliger bij Exodus 

mag ik bij gelegenheden Exodus 

vertegenwoordigen en iets vertellen over de 

verschillende aspecten van het werk van 

Exodus onder (ex-) gedetineerden en hun 

familie. Evenals mijn collega’s word ik 

uitgenodigd om op scholen, in kerken, 

tijdens bijeenkomsten van kerkelijke en 

maatschappelijke verenigingen en 

organisaties, tijdens beurzen en symposia 

en in gevangenissen Exodus te promoten.  

 

Bij onze promotie ligt het accent vooral bij 

de vraag: ‘Wie is nu die (ex-)gedetineerde 

en wat kan Exodus voor hem/haar 

betekenen?’. Veel (ex-)gedetineerden (de 

meesten) hebben niet bewust gekozen voor 

het ‘criminele vak’, maar zijn daar door 

omstandigheden in verzeild geraakt en 

vervolgens meegezogen in een vicieuze 

cirkel of draaikolk en komen daar zelfstandig 

niet meer uit.  

Natuurlijk moeten de criminele daden 

worden gestraft, maar als de straf is 

uitgezeten dan zou de maatschappij bereid 

moeten zijn om hen weer op te nemen en 

‘een nieuwe kans’ te geven. Wij weten dat 

de praktijk veel weerbarstiger is en dat 

uitspraken als ‘Eigen schuld, dikke bult’ en 

‘Eens een dief, altijd een dief’ vaak 

gemakkelijk worden gedaan en in praktijk 

gebracht, door deze mensen te mijden en 

met een grote boog om hen heen te lopen. 

Wij proberen tijdens het promotiewerk uit te 

leggen dat, door het mijden van ‘mensen 

met een vlekje’, onze doelgroep in feite 

wordt gedwongen om terug te vallen in de 

criminaliteit en dat daarmee de veiligheid in 

Nederland geen dienst wordt bewezen.  

Als dat zo is, dan is het mooi om te kunnen 

vertellen wat ‘onze’ professionals en 

vrijwilligers voor ‘onze’ (ex-)gedetineerden 

en hun familieleden (kunnen) doen en 

betekenen en dat daardoor het recidivecijfer 

spectaculair (wetenschappelijk uitgedrukt: 

‘Significant’) lager uitvalt dan bij mensen die 

geen begeleiding (van Exodus of andere 

organisaties) krijgen. 

 

Het is altijd mooi om uit eigen ervaring te 

kunnen vertellen over mensen die je hebt 

mogen begeleiden en die niet zijn 

teruggevallen in de criminaliteit. De diverse 

verhalen in ‘Effe Luchte’ laten zien dat, 

ondanks de teleurstellingen die we ook 

meemaken, de strekking van het lied “Tel 

uw zegeningen, een voor een, en vergeet er 

geen” in ons werk werkelijkheid mag zijn.   

Als iemand die ik mocht begeleiden vertelt: 

“Dirk, ik stond op het punt om terug te 

vallen in mijn ‘oude’ gedrag, maar heb dat 

niet gedaan omdat ik jou niet wilde 

teleurstellen”, is dat de stimulans om door 

te blijven gaan met dit mooie werk en 

daarover te vertellen aan wie het ook maar 

wil horen. 

Een reactie op een promotie was: “Gezien 

de discussie die zich na de lezing en daarna 

ook aan tafel ontspon, waren de aanwezigen 

onder de indruk van het werk dat door de 

vrijwilligers als buddy en in de tien 

Exodushuizen in het land wordt verricht.”  

Daar doen we het voor! Misschien een idee 

om ook eens een promotor uit te nodigen 

voor een presentatie jouw omgeving?  
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Vacatures 

Er zijn weer diverse vacatures voor 

vrijwilligers: 

- Ouders, Kinderen en Detentie 

coördinator, regio Utrecht  

- Enthousiaste zangers, muzikanten, 

bands gezocht, PI Evertsoord 

- Exodus promotors 

- Coördinator vrijwilligersgroep, regio 

Zwolle 

- Ouders, Kinderen en Detentie 

vrijwilliger, regio Leeuwarden 

 

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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