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“Kom je een keer bij mij spelen als
papa weer thuis is?”
Danielle, vrijwilliger Ouders, Kinderen
en Detentie

is?”, vraagt ze aan me. “Anders zie ik jou
nooit meer.” Hartverwarmend vind ik dat.

Sinds een jaar breng ik verschillende
kinderen naar een gevangenis voor een
bezoek bij hun vastzittende ouder. Dit
allemaal geregeld door het Ouders, Kinderen
en Detentieprogramma (OKD). Inmiddels
heb ik al tien verschillende kinderen een
fijne middag bij hun ouder mogen bezorgen.
Dit is vrijwilligerswerk waar je heel veel
dankbaarheid krijgt voor wat je doet.
Een tijdje heb ik een meisje (4 jaar)
vervoerd naar haar papa. Ik had het
genoegen om mee te mogen tijdens het
bezoek. Samen met ongeveer tien andere
kindjes lopen we richting de sportzaal, waar
in de deuropening alle vaders staan te
wachten. Het moment dat we de hoek
omkomen, komt er vanuit verschillende
kinderen een gil: “PAPA!!”. Op dat moment
beginnen alle kinderen aan een sprintje om
uiteindelijk in de armen van papa te
eindigen. Op schoot bij papa met een pakje
drinken en snoepjes en chips wordt er even
gekletst en geknuffeld. Daarna is er tijd om
gedurende twee uur alles te doen wat ze de
afgelopen maand gemist hebben;
voetballen, spelen, kleuren, een spelletje
spelen. Alles wat voor de meeste kinderen
de normaalste zaak van de wereld is om
met papa of mama te doen. Maar voor deze
kinderen niet. En dat maakt het voor mij zo
waardevol. Dat ik ze toch, al is het maar
twee uur per maand, een onvergetelijke
middag met hun papa of mama mag geven.
Na twee uur lopen we weer met de kindjes
terug naar de mama’s, bepakt met snoep en
een foto met papa. Vol trots laten ze de foto
aan mama zien. Op de terugweg naar huis
kijk ik in mijn spiegel en zie dat het meisje
op de achterbank in haar kinderzitje in slaap
is gevallen. Met de foto van papa in haar
handen. Zodra we bij haar huis aankomen
geeft ze me een knuffel en haalt ze een
tekening voor me uit haar rugzak. “Kom je
een keer bij mij spelen als papa weer thuis

“Maar ze vergeten je niet!!”
Ed, vrijwilligerscoördinator
Drechtsteden
Enkele weken terug waren veel vrijwilligers
te gast in de Grote Kerk in Dordrecht bij de
afscheidsdienst van een justitiepredikant.
Veel gasten waren daar aanwezig, ook een
aantal die voor korte of langere tijd
‘genoten’ hebben van de gastvrijheid in de
penitentiaire inrichting (PI) Dordrecht.
Eén van de vrijwilligers kwam tijdens de
informele ontmoeting na de dienst een ‘oude
bekende’ tegen. “Goedemorgen, jou ken ik
nog van de Alpha cursus in de PI.” Al
pratende komt de vrijwilliger er achter dat
Brent (niet zijn echte naam) alweer een
aantal jaren op vrije voeten is, maar zijn
zaakjes nog steeds niet op orde heeft. Tot
voor kort leefde hij op straat en zag zijn
toekomst er niet rooskleurig uit. Maar nu
heeft hij weer werk gevonden en probeert
zijn leven weer op de rit te krijgen. Om een
postadres te krijgen, verblijft hij tijdelijk bij
het Leger des Heils. Hij heeft het er voor
over. Tussendoor verblijft hij bij zijn vriendin
en met een postadres kan hij op zoek naar
een eigen woning. Inkomsten heeft hij wel;
een baan in de bouw. Schulden heeft hij
ook. Hij wil graag zijn leven weer op de rit
krijgen, maar redt het niet alleen, daar heeft
hij wel hulp bij nodig. En zou misschien
Exodus hem (weer!) kunnen ondersteunen,
want in het verleden……
“Hé” zegt de vrijwilligerscoördinator, als hij
het verzoek krijgt van de vrijwilliger: ”Brent
die ken ik nog”. Jaren geleden hebben we
hem ook een tijdje ondersteund. En ineens
was hij niet meer bereikbaar. Hij wilde het
zelf proberen, op eigen benen en even…….
Brent had toch wel heel goede herinneringen
aan die vrijwilliger en laat die vrijwilliger nu
nog steeds actief zijn en natuurlijk bereid
zijn hem weer te ondersteunen.
Tja, ze vergeten je niet. Soms ben je maar
een heel klein stukje op hun levenspad,

soms twee of meer stukjes. Vergeten doen
ze je echt niet, dat maakt het vaak ook zo
waardevol om dit werk te doen.

ervaringsdeskundigen. Ed vertelde over zijn
detentieperiode. Ook de ervaringsverhalen
van twee jongerenambassadeurs waren
indrukwekkend. Ze vertelden een
emotioneel en eerlijk verhaal hoe hun leven
plotsklaps veranderde. Want het is niet niks
als je vader wordt gearresteerd en jaren
vast zit.

Raymond Vrijwilliger van het jaar 2018
Raymond is op de landelijke vrijwilligersdag
uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar.
Hij is vrijwilliger bij Exodus Noord Holland,
vestiging Amsterdam.
Zijn grote inzet, de diversiteit aan
werkzaamheden, zijn initiatief om een
inloopuur te starten en de goede onderlinge
samenwerking waren redenen voor de jury
om uiteindelijk voor hem te kiezen.

Uiteindelijk zijn ruim 150 vrijwilligers moe
maar voldaan huiswaarts gekeerd, met over
hun schouder een nieuw linnen Exodus tasje
gevuld met kleine blijken van waardering.
Daarin heeft Lush –een duurzaam en
diervriendelijk bedrijf dat cosmetica
produceert– een grote gift geschonken aan
Exodus; ruim 100 prachtige pakketten met
badbruisballen! Dit hebben wij mogen
verdelen onder de aanwezige vrijwilligers.
Want met ruim 1600 vrijwilligers, kan
Exodus niet anders dan ontzettend dankbaar
zijn.

De jury had de moeilijke taak om uit 25
voordrachten enkele vrijwilligers te
nomineren en uiteindelijk één persoon tot
Vrijwilliger van het jaar uit te roepen.
Overige genomineerden waren
inzorgvrijwilliger Diny, inzorgvrijwilliger
Mariella, OKD- en inzorgvrijwilliger Wilma en
(inzorg)vrijwilliger Yke.

En als u zich afvraagt wat er met alle
ingevulde enquêtes gebeurt.. Die worden
allemaal bekeken om een nog betere, meer
passende en informatievere Landelijke
Vrijwilligersdag te organiseren in 2019! Wij
hopen u allen dan weer te mogen
verwelkomen!

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol.
We zijn ons ervan bewust dat niet alleen
deze genomineerden maar al onze
vrijwilligers dit met enorme inzet en plezier
doen.

25 jaar Engelenbak Heerhugowaard

Landelijke vrijwilligersdag 2018 een
succes!

Zondagmiddag 23 september jl. was het
ongekend druk in PI Zuyder Bos in
Heerhugowaard. Het 25-jarig jubileum van
de ‘Engelenbak’ werd gevierd. Deze groep
van ruim 60 trouwe vrijwilligers, waaronder
ook veel Exodus vrijwilligers, werd in het
zonnetje gezet. Deze mensen vormen een
onmisbare schakel in de ondersteuning van
het justitiepastoraat binnen de muren van
de gevangenis. De Engelenbak vrijwilligers
zijn op veel manieren actief; zij zetten zich
bijvoorbeeld in voor vader-kind dagen en
zijn aanwezig bij kerkdiensten in de
gevangenis en zij bezoeken gedetineerden.

Begin november was het weer zover; de
Landelijke Vrijwilligersdag 2018 heeft
plaatsgevonden. Dit keer in het Gelderse
Nijkerk.
Het was een dag met een afwisselend
programma. Zo interviewde dagvoorzitter
Klaas Drupsteen enkele vrijwilligers en Hugo
Bergveen, schrijver van ‘Woning, Werk en
Wederhelft – Leven na detentie’.
Na het praatje van Stieneke van der Graaf
van de ChristenUnie was er ruimte voor het
stellen van kritische vragen aan het Tweede
Kamerlid. De interviews en praatjes werden
afgewisseld door de humoristische en
emotionele liederen (of ‘hertalingen’, zoals
hij dit zelf noemt) van Jan Rot. Waarbij
actief werd meegezongen door het publiek!

‘Bajesbisschop’ Everard de Jong vierde
samen met gedetineerden en vrijwilligers
een feestelijk getinte Eucharistie. Naast een
mooie muzikale bijdrage van de band
‘Restored’ hield Exodusoprichter Jan Eerbeek
een toespraak over het belang van het
vrijwilligerswerk. “Hun aanwezigheid is een
teken van liefde en hoop. De ontmoeting
met een vrijwilliger is het begin van de weg
naar verandering en vertrouwen.”

De heerlijke lunch, verzorgd door De
Schakel, werd begeleid door muziek van het
Kris Ransijn Trio.
In het tweede deel van het programma was
er vooral aandacht voor meerdere
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Het middagprogramma werd afgesloten met
de presentatie van het boek ‘Het jaar van
Lucas’, geschreven door
gevangenisaalmoezenier Wim Timmer.

Wim Timmer en Erwin Timmermans,
Het jaar van Lucas – Optrekken
met Jezus. Uitg. Jongbloed,
120 pp., pb., € 17,50, ISBN 978 90 6173
187 0

Timmer werkte nauw samen met
gedetineerden en volgde daarbij het roomskatholieke leesrooster dat tijdens
kerkdiensten
wordt
aangehouden.
Eind november,
in de
adventsperiode,
begint het Cjaar, waarin het
evangelie van
Lucas in de
versie van Willibrordvertaling wordt gelezen.
Van week tot week leef je toe naar Kerst en
wordt ook de periode erna gevolgd.
Binnen het gevangenispastoraat gaan
gedetineerden hiermee aan de slag. Het
boek is ook geschikt voor catechese- en
bijbelstudiegroepen of individueel gebruik.

Kerstgroet
Lichtpuntjes
Soms zijn ze groot
Soms zijn ze klein
Je hoeft ze niet te
zoeken
Je kunt ze ook zijn

Mede namens de collega’s van Exodus
Nederland wensen wij u liefdevolle
feestdagen en een vredig 2019.
Vacatures
Er zijn weer diverse vacatures voor
vrijwilligers. Kijk op onze website voor de
actuele vacatures:
www.exodus.nl/vacatures.

Hebt u interesse om het boek zelf aan te
schaffen? In diverse boekhandels is het boek
te koop. Via bol.com kan het online besteld
worden.
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