Effe Luchte
Nieuwsbrief Exodusvrijwilligers
Nieuwe naam voor Vrij Verantwoord
Vaderschap
Vrij Verantwoord Vaderschap (VVV) heeft
een nieuwe naam: Mijn kind en ik.
Deze nieuwe naam is bedacht door een
vader die vorig jaar deelnam aan de training
VVV. De nieuwe naam past bij de inhoud:
namelijk het kind centraal en de focus op de
relatie.
Mijn Kind en ik is een training voor vaders in
de gevangenis om het contact met hun
kind(eren) te verbeteren. Dit project is een
initiatief van Exodus Nederland en startte
drie jaar geleden onder leiding van
projectleider Marieke van Zwam. Drie jaar
verder namen in totaal 252 vaders deel aan
de training, 14 penitentiaire inrichtingen
(PI’s) haalden het project in huis en 70
vrijwilligers werden opgeleid om de training
te geven.
En ook in 2018 wordt de training weer in
een aantal PI’s gegeven.
Ook wordt de samenwerking met de
gezinsbenadering in Leeuwarden en
Veenhuizen verdiept en wordt gewerkt aan
een nieuw project naar Amerikaans
voorbeeld, waarbij het komende jaar in
samenwerking met twee penitentiaire
inrichtingen vakantiekampen worden
georganiseerd voor kinderen van
gedetineerden.
Vooraankondiging landelijke
vrijwilligersdag
Om alvast in de agenda te noteren.
Zaterdag 27 oktober 2018 is de landelijke
vrijwilligersdag in De Schakel in Nijkerk.
Zoals gemeld op zaterdag (in plaats van
vrijdag) en ook voor het eerst overdag,
namelijk van 10.30 tot 16.00 uur.
Deze dag staat vooral in het teken van
ontmoeting. Ook wordt er een vrijwilliger in
het zonnetje met de Exodus
vrijwilligersprijs. Ken je een vrijwilliger die
deze prijs verdient door zijn of haar
bijzondere inzet? Draag hem of haar dan
voor.
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Dit kan tot en met 1 augustus bij
i.vanstarkenburg@exodus.nl. Voeg een
korte motivatie toe waarom juist deze
vrijwilliger jou inspireert en deze prijs
verdient.
Impressie van een bezoek
Henk, vrijwilliger DetentieCentrum
Rotterdam
Na enige tijd geen bezoekwerk gedaan te
hebben, is er toch weer het wennen. Alle
ijzerwaren afleggen (riem, horloge, geld).
De bakjes waar je kleine dingen in moet
doen, liggen achter de detector. “Meneer die
moet u zelf pakken.” Zelfs een vest was een
keer gevaarlijk en mocht niet aangehouden
worden. Elke keer moet de deur weer
ontgrendeld worden om naar de volgende
ruimte te gaan. In de wachtruimte liggen
wat oude tijdschriften.
Ook het invoeren van spullen gaat alleen via
de regels. Wat extra spullen, die niet voor
mijn bezoek waren, konden niet ingevoerd
worden omdat de pastor niet in huis was.
Tja, dan gaat het niet…. Kleine ongemakken.
Het bezoek geldt een man uit Algerije die op
achttienjarige leeftijd zijn land is ontvlucht,
omdat er toen een burgeroorlog was waar
hij niet aan wilde deelnemen. Inmiddels is er
25 jaar verstreken en is hij in de kracht van
z’n leven. Hij heeft geen asiel aangevraagd
of kunnen aanvragen, omdat hij geen
papieren heeft. Hij heeft al verschillende
keren vast gezeten en nu voor de tweede
keer al in 2017. Hij heeft een advocaat, die
helaas weinig voor hem doen kan. Wat er
gaat gebeuren, is onbekend. Algerije kent
hem niet: de registratiesystemen zijn
veranderd na de oorlog. Eind december zit
hij alweer vier maanden vast. Hij leeft een
zwervend bestaan in Amsterdam. Je mag
niet werken, je vermaakt je met een praatje
hier, een praatje en een slaapplaats daar,
met een biertje en een sigaret/blowtje ….
Een groot ongemak, een leven zonder
perspectief.
Inmiddels is hij weer geklinkerd (op straat
gezet) en terug in Amsterdam.

Papa leest voor
Hendrie, vrijwilliger Almere

Nieuwe regiocoördinatoren
Vrijwilligers & Kerkzaken

Eind vorig jaar ben ik als vrijwilliger gestart
met het video voorlees project in de
penitentiaire inrichting (PI) in Almere. Het is
de bedoeling dat gedetineerden één keer per
maand in de gelegenheid worden gesteld om
uit een boekje voor te lezen voor hun
kind(eren). Dit wordt dan opgenomen en op
DVD gebrand.

Het team van Vrijwilligers & Kerkzaken
mocht de afgelopen periode twee nieuwe
collega-regiocoördinatoren verwelkomen:
Arendtje van de Scheur en Lotte de Jongh.
Arendtje heeft de (OKD-)vrijwilligersgroepen
in de regio Midden-Nederland onder haar
hoede. Lotte is verantwoordelijk voor de
(OKD-)vrijwilligersgroepen in Noord-Holland.

Het is leuk om te doen. De mannen zijn toch
wel zenuwachtig. Dat is best voor te stellen,
het was voor hen de eerste keer dat ze dit
voor de camera deden. En voor mij was het
de eerste keer dat ik dit opnam. Ik stelde ze
maar gerust: “Er kan weinig fout gaan, en
als het niet goed gaat, dan beginnen we
gewoon weer opnieuw en beschouwen we
dit als een proefopname.”
Een van de mannen was geëmotioneerd. Hij
had zijn dochter sinds oktober niet meer
gezien. Zijn vriendin had verteld dat het
kind haar eerste woordjes begon te spreken
en ook papa nazegde. En nu ging hij voor
zijn dochter een verhaaltje voorlezen. Eerst
maar even een bakje koffie om bij te
komen. Toen hij eenmaal aan het voorlezen
was, ging het gelukkig prima. Maar daarna
barstte hij weer in snikken uit.

Elly Achterbosch koninklijk
onderscheiden
Op 26 april jl. ontving Elly Achterbosch,
coördinator van de OKD-vrijwilligersgroep
Grave, een Koninklijke onderscheiding uit
handen van burgemeester Bruls. Elly
ontving het lintje voor haar actieve bijdrage
aan de samenleving. Zij was werkzaam in
het onderwijs en verricht(te) daarnaast
diverse vrijwilligersfuncties: ze is naast
OKD-coördinator onder meer taalmaatje en
lid van het doelgroeppanel van Netwerk
100. Ook was Elly een aantal jaar voorzitter
van de cliëntenraad van de Waalboog.
Elly, van harte gefeliciteerd!

Het werden mooie opnames. De plaatjes uit
het boek werden even getoond en sommige
vaders wezen ook de figuren aan. Na de
opname werd even een stukje terug
gekeken en daarna werd de opname op een
DVD gebrand.
Er zijn al positieve reacties teruggekomen.
En ook al duurt de opname kort (circa 10
minuten), kleine kinderen roepen al snel:
”nog een keer”.
Gitaren gezocht!

Elly Achterbosch en burgemeester van Nijmegen drs. H.M.F. Bruls

Voor gedetineerden in de penitentiaire
inrichting in Hoogvliet zijn we op zoek naar
een paar goede gratis gitaren (onder andere
voor gitaarlessen).
Mocht je er een beschikbaar hebben, neem
dan contact op met Ineke van der Par,
geestelijk verzorger in de PI in Hoogvliet,
 088 07 31400 of
 i.van.de.par@dji.minjus.nl.

Afscheid
Arendtje van der Scheur,
regiocoördinator
Op 15 april nam pastor Ton Gijsen afscheid
in PI Grave. Collega pastor Fons Flierman
sprak een dankwoord uit en overhandigde
Ton de Paaskaars van het afgelopen jaar.
Gedetineerden en vrijwilligers genoten van
de door de pastor meegebrachte Limburgse
vlaai. We hopen dat pastor Gijsen van een
welverdiend pensioen gaat genieten.
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Tegelijkertijd nam Exodus vrijwilliger Henk
Cornelisse na meer dan 40 jaar (voor zover
we weten) als vrijwilliger orgel/piano tijdens
de diensten in de PI te hebben gespeeld
afscheid. Van Protestants organist naar
allround in welke dienst of PI dan ook. Vaak
erg vroeg uit de veren om op tijd te zijn.
Ook Henk mag genieten van de vrije tijd die
hij nu krijgt.
Na eerst nog een alarm en met zijn allen
terug de kerkzaal in, vetrokken de beide
mannen met meerdere bossen bloemen en
het boek “Van huis uit meegekregen” van
ds. Folly Hemrica naar huis.

Vrijwilliger OKD Flevoland
Vrijwilliger OKD, omgeving Deurne
Vrijwilliger OKD, regio Tilburg
Kookmaatje, Leiden
Lid Raad van Toezicht, Exodus MiddenNederland
Kookmaatje, Utrecht
Kookvrijwilliger, Utrecht
Vrijwilliger pianoles, Utrecht
Coördinator OKD-vrijwilligersgroep,
Heerhugowaard
Vrijwilliger re-integratiecentrum, PI Alphen
aan de Rijn
Lesvrijwilliger, PI Alphen aan de Rijn

Vacatures
Er zijn diverse vacatures voor vrijwilligers:
Gitarist in PI Hoogvliet
Promotor
Gastvrouw Groningen
Maatje Noord- en Oost-Nederland
Maatje Noord-Holland Noord
Vrijwilliger OKD Zaanstad

Weet je iemand die geschikt is 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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