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Maatregelen rondom het vrijwilligerswerk i.v.m. COVID-19 

De actuele stand van zaken rondom ons vrijwilligerswerk en het coronavirus zijn te lezen 

op de website van Exodus via www.exodus.nl/corona. 

 

Licht 

Jurgen Obbens, regiocoördinator Zuid-Nederland 

 

Zo aan de vooravond van het nieuwe jaar passeren er allerlei beelden en gedachten. 

Waarbij ik soms bezorgd ben over onze deelnemers, over de inzet van jullie waarvan ik 

hoop dat die zo snel mogelijk weer op het oude niveau kan komen, over mogelijkheden 

tot het verlichten van persoonlijke situaties waar dat fijn is. 

 

Wat tijdens al deze overdenkingen deugd doet, is de rode draad van jullie betrokkenheid. 

Jullie onvoorwaardelijke, zuivere inzet voor de mannen en vrouwen tijdens – en na hun 

detentie. Jullie betrokkenheid naar elkaar. 

 

Het onvoorwaardelijk ‘omzien naar de ander’. Los van wat er verder in Exodus - , DJI - of 

RIVM-land gebeurd. Jullie behoefte om bij te kunnen dragen geeft energie en licht voor 

het nieuwe jaar. 

 

Zover zijn we echter nog niet met Kerst en de jaarwisseling zo vlak voor de deur. 

Bijzondere dagen in een bijzondere periode. Dagen waarbij ik in woord en gedachte extra 

met een ieder die het nodig heeft verbonden zal zijn. Dagen om daar waar mogelijk 

samen te zijn. Dagen, om nog meer dan anders, om te zien naar elkaar. 

 

Namens alle medewerkers van Exodus wens ik jullie dan 

ook fijne feestdagen en een gezonde, verbonden start van 

het nieuwe jaar. 

 

Dat we onze doelgroep en elkaar in 2022  

weer vaker mogen ontmoeten. 

 

 

 

 



Even voorstellen 

Ellen van der Meij, regiocoördinator Noord-Holland en Flevoland 

 

Ik ben Ellen, 40 jaar en woon in Katwijk. Op 1 December ben ik gestart als regio 

coördinator voor de regio Noord-Holland & Flevoland. 

 

In mijn vrije tijd doe ik graag aan Crossfit en ben ik actief als 

vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland. Een van mijn vrije 

dagen besteed ik aan de kerk waar ik graag kom; ICF Leiden. 

Hier leid ik een aantal teams en ben ik verantwoordelijk voor 

Event Management. 

 

Het afgelopen jaar heb ik als Office Manager gewerkt, maar mijn werkervaring heb ik 

vooral opgedaan als team lead van het Operationele team bij een 

autoverhuurbemiddelaar. Van 2018 t/m 2020 heb ik in woongemeenschap (vroeger 

kibboets) in Nes Ammim - Israël gewoond en ben ik als HR Officer verantwoordelijk 

geweest voor alles wat met vrijwilligers te maken had (werving & selectie, onboarding, 

visa regelen, algemeen welzijn). 

  

Genoeg over mij. Ik heb ontzettend veel zin om jullie te leren kennen! 

 

 

Ervaringen van een bezoekvrijwilliger 

Vrijwilligersgroep Drenthe 

 

Regelmatig bezoek aan gedetineerden, heel divers publiek en iedere persoon heeft 

weer zijn geheel eigen wereld. 

Voor de een word je ingeschakeld om iets te regelen, voor de ander ben je een 

vraagbaak op terrein van geldzaken, digid code, zorgverzekering, belastingen ed. 

Ook ben je een luisterend oor, zonder vooroordelen. 

Je probeert je in te leven in hun alledaagse beslommeringen en dat maakt zo’n 

bezoek een boeiende belevenis. 

Wat me dan opvalt en fascineert is hoe zij elk op hun eigen manier omgaan met hun 

detentie ; er is toch sprake van verlies van identiteit, een laag zelfbeeld, angst en 

eenzaamheid - ze leven in kleine groepjes op een gang en hebben strak geregelde 

programma’s, dag in dag uit bezigheden / therapieën, wat doet dat met een mens ? 

Er zijn misstappen begaan in het verleden en je ondergaat een straf, uiteindelijk kan 

er een terugkeer naar de maatschappij volgen, ben je daar dan op voorbereid ? 

Bij meerdere mensen is er een dieper contact ontstaan, wederzijds vertrouwen. 

Dan wordt zo iemand een boeiend persoon, met zijn eigen talenten en begaafdheden. 

Gewoon door te praten over alledaagse dingen kom je op een terrein waarbij de 

gedetineerde opbloeit en de gesloten luiken opengaan. 

Dan durft zo iemand stapje voor stapje weer in zichzelf te geloven en durft jou te 

vertrouwen. Praten over bekende parabels zoals de verloren zoon, de beproevingen 

van Job. 

Het geeft hun een perspectief, ze zijn er nog lang niet maar het zijn wel belangrijke 

elementen naar hun toekomst. Erkennen dat er fouten zijn gemaakt, “ alles “ 

verliezen en dan op enig moment toch maar die knop omzetten en afspraken maken 

met jezelf om niet weer in oude valkuilen terecht te komen. 

Koester je talenten, de een is kunstenaar de ander poëtisch, wat een prachtige 

beheersing van de taal kom je tegen en ook vaak muzikale begaafdheden. Velen 

hebben goed ontwikkelde antennes die belangrijk zijn voor het intermenselijke 

verkeer, manipuleren kan ook aan de orde komen, het begrip afstand en nabijheid is 

altijd aan de orde. Over begane misstappen uit het verleden praat je niet, komt soms 

terloops ter sprake maar is eigenlijk niet van belang. 



Wel van belang is dat je iets van jezelf aan hun durft te laten zien, levenservaringen kunt 

aanbieden waar ze mee aan de slag kunnen. Aanhoren van hun ervaringen/belevenissen 

en hun de moed geven om op eigen kracht weer het leven in te 

gaan. Het vergt wel inzet, gaat niet vanzelf maar is zo belangrijk. 

Stippel zelf je toekomst uit, wat wil ik wel en wat wil ik perse niet 

meer. 

Ook al zit je vast, binnen 4 muren, geen vrijheid, veel uren in je 

eentje - gebruik dan die vele uren om je een bepaalde discipline op 

te leggen, denk goed na over wat je gaat doen met je toekomst. 

Probeer je eigen innerlijke vrijheid te creëeren, dat geeft je 

vertrouwen. 

Ieder mens is de moeite waard. 

 

 

Kippenvelmomenten tijdens herfstkamp Veenhuizen 

Rianne, vrijwilliger herfstkamp 

 

Boos, blij, bang, bedroefd. Een week vol emoties. Fijne emoties. Want tijdens deze week 

werd ik geconfronteerd met wat er nu echt belangrijk is in het leven.  

Met alle kinderen en vrijwilligers logeerden we tijdens ‘het Herfstkamp’.  

Deze kinderen grepen de kans om tijd door te brengen met hun 

(gedetineerde) vader. Bij het installeren op hun kamers lag een 

persoonlijke postkaart voor de kinderen klaar, met als afzender 

hun vader, het eerste kippenvelmoment. 

 

Na het kennismakingsspel ontstond tijdens het eten een mooi gesprek. Twee jonge 

meiden, van ongeveer twaalf jaar oud, zaten naast elkaar. Met andere leeftijdsgenoten 

praten ze niet over hun ‘grote geheim’, de schaamte overheerst dan. Al snel vonden zij 

elkaar, ze wilden op één kamer slapen, tuurlijk mocht dat. Zij hoefden elkaar niet uit te 

leggen waarom hun vader niet naar de ouderavond op school komt. Dit geheim was 

tijdens het Herfstkamp niet aan de orde. Gevoel van ontspanning en vrijheid. 

 

Een klein meisje rende de P.I. binnen, bijna vloog ze haar vader in de armen. Dit was 

voor mij als vrijwilliger één van de vele bijzondere momenten. Door haar eindsprint viel 

ze vlak van te voren hard op de grond. Haar vader probeerde haar te troosten. 

Enthousiast pakt hij zijn dochter vast, maar zij wrikte zich met weerstand van hem los, 

ze huilde harder en vader liet haar teleurgesteld gaan. Waarvan ik opnieuw kippenvel 

kreeg, ik seinde naar vader, “sterkte”, maar ik dacht “knap van je”. Zijn dochter was 

inmiddels terug en had haar liefdevolle tekening, gemaakt voor haar vader, 

teruggevonden. De tekening die zij met haar val was kwijtgeraakt, waardoor ze zo moest 

huilen. Onvoorwaardelijke liefde. Zijn dochter rende terug en vloog haar vader in zijn 

armen. De vermoedelijke brok in de keel van vader had plaatsgemaakt voor een brede 

en trotse lach. 

 

Ik heb het bijzonder fijn ervaren om het fysieke contact, de vele knuffels en het 

samenzijn voor deze kinderen met hun vader mede mogelijk te maken. Dit zonder 

statische bezoekuren waarbij moeder hun kostbare minuten wil benutten, bewaarders 

toekijken en er een angstcultuur overheerst.  

Ook de vaders werden gehesen in de sumoworstelpakken, wat was dat lachen, gieren, 

brullen. Kinderen waren kinderen, de vaders gewoon vaders. Geen gedetineerden. 

Vaders. Het klinkt zo gewoon, maar dat is het niet. 

 

De emoties bij het afscheid waren opnieuw boos, blij, bang, bedroefd. Maar goud, wat 

een berg trots op deze kinderen, de achterblijvers thuis, de strijders in de P.I., de 

gezinnen. 

 

 



Van Onschatbare waarde 

Hennie van Amerongen, accountmanager 

 

Ook in de lange coronatijd hebben vrijwilligers van Exodus iets kunnen doen voor een 

medemens. Een mevrouw, ik noem haar even Ann, van een jaar of 60 deed via via een 

beroep op Exodus. Haar detentie was al heel lang geleden, maar ze leed nog erg onder 

dat verleden. Ze had een klein netwerk en kon haar verhaal niet kwijt. Ze had behoefte 

aan een luisterend oor om haar verleden en geheim te verwerken. We vonden een 

vrijwilliger die dit verzoek op wilde pakken. Ze hebben kennis gemaakt en de vrijwilliger 

heeft in de laatste anderhalf jaar oprecht geluisterd. En dan vooral als medemens die wel 

iets van detentie weet. Vanwege haar professionele verleden had ze ook in de rol van 

hulpverlener kunnen schieten. Dat deed ze niet. Een mooi voorbeeld van het je bewust 

zijn van afstand en nabijheid. Ze luisterde, hielp gedachten ordenen en liet haar vooral 

praten. Eens per maand of eens per twee maanden bezocht ze haar met inachtneming 

van alle corona-maatregelen natuurlijk. Ann schreef alles wat haar in dit opzicht bezig 

hield op en door te vertellen aan de vrijwilliger kwam ze in het reine met wat ze had 

gedaan en meegemaakt. Ze voelt zich enorm ‘bevrijd’. 

 

Dit soort hulp is niets en het is alles; van onschatbare waarde! 

 

 

Voorbeeldig voorbeeld 

Perspectief bieden aan client Reclassering 

Robert, vrijwilliger Reclasseringsproject en Hennie van Amerongen, accountmanager 

 

Robert en ik werkten mee aan een webinar van de Reclassering. Robert vertelde daar 

zijn verhaal aan reclasseringsmedewerkers. Het was zo’n mooi voorbeeld van wat een 

vrijwilliger kan betekenen, dat ik Robert gevraagd heb het ook met jullie te delen: 

 

Robert: Sinds de zomer van 2021 ben ik betrokken bij een client die ik mag begeleiden. 

Het gaat om een man van begin 30 van Marokkaanse afkomst. De bedoeling is dat ik 

client help met zijn post, met afspraken in het ziekenhuis, maar ook met ‘gewone’ zaken 

zoals DigiD aanvragen, inschrijven als woningzoekende, het op zijn verzoek maken van 

afspraken voor Covid-vaccinatie en het installeren van de app op zijn mobiel. Soms ook 

gewoon even sociaal contact: samen iets drinken of een stukje wandelen. 

 

Ik ben van mening dat we best een goede klik hebben samen. Afgelopen zomer tijdens 

het begin van de ramadan (het was toen warm) heb ik hem succes gewenst en aan het 

einde van de ramadan kwam ik de Arabische tekst Eid Mubarak tegen wat ongeveer 

betekent ‘fijn Suikerfeest’. Ik had hem dit gestuurd en dit werd zo gewaardeerd dat hij 

bij het eerstvolgende bezoek diverse Marokkaanse hapjes klaar had laten maken door 

zijn moeder en die hebben we samen genuttigd. 

 

Tijdens onze bezoekjes aan het ziekenhuis en ook als we bij elkaar zijn is er een zeer 

ontspannen sfeer. We maken grapjes en hebben het gezellig. Hij stond ervan te kijken 

dat ik niet op de hoogte was en ben van zijn zaak en waarom hij is veroordeeld. Ik 

probeer hem daar ook mee duidelijk te maken dat ik er voor nu en voor de toekomst ben 

en dat we het verleden met rust laten en proberen de lessen eruit te halen die ons nu 

sterker maken. Ook probeer ik hem te begeleiden in weerbaarheid. Hij mag best wat 

meer voor zichzelf opkomen op een nette manier. Hij heeft zijn straf gehad en hoeft zich 

niet nog steeds heel onderdanig op te stellen. Ook hij heeft rechten en niet alleen maar 

plichten en daar probeer ik hem bij te helpen. 

 

Ik zie dit als een zeer welkome aanvulling voor de client omdat wij geen ‘pet’ op hebben 

en hem ook niet nog eens op diverse manieren controleren, maar er vooral voor hem of 

haar zijn. 

Aan zo’n verhaal heb ik niets toe te voegen. Dit is het DNA van Exodus! 



Het nut van vrijwilligers bij het OKD 

Elise de Jong, regiocoördinator Zuid-Holland 

 

Een paar weken geleden kreeg ik een telefoontje vanuit Detentiecentrum Rotterdam. Zij 

waren van plan om te starten met OKD in het Detentiecentrum. Ik moest even twee 

kreeg vragen of ik het echt goed had begrepen.   
De reden: In Detentiecentrum Rotterdam verblijven vreemdelingen (volwassen mannen) 

die het land moeten verlaten en beschikbaar worden gehouden voor uitzetting.   

Ik zag even niet voor me hoe we dan de kinderen naar hun vader moeten brengen vanuit 

het buitenland?! 
   
Maar niets is minder waar, sinds kort zijn er in 

het Detentiecentrum twee huizen van bewaring toegevoegd. 

En ze willen graag iets betekenen voor de kinderen en 

vaders die elkaar voor langere of kortere moeten missen. 

  

We hadden afgesproken dat ik langs zou komen om er verder over door te praten. Bij de 

portier werd ik ontvangen door 3 dames al pratend liepen wij naar de vergaderzaal. 

Eenmaal daar kreeg ik een plan van 4 A4tjes waarin ze tot in detail al hadden nagedacht 

over hoe ze het OKD willen gaan regelen.   
Mijn hart maakte een sprongetje van het enthousiasme en de goede voorbereidingen. Na 

het stellen van een aantal kritische vragen en het benoemen van aandachtspunten voor 

hen zijn we gaan kijken bij de ruimtes die ze beschikbaar hebben voor het OKD. Twee 

grote gymzalen, één om lekker te kunnen rennen en springen en bijvoorbeeld een 

balspelletje te doen. En de ander willen ze inrichten om lekker te kletsen, bordspelletje te 

doen en wat te eten en te drinken.  
  
Research hadden ze gedaan bij het OKD in Vught en daar hebben zij gezien en 

ervaren wat voor toegevoegde waarde vrijwilligers hebben bij het OKD. De passie en 

vriendelijkheid, de helpende hand en de rust die de vrijwilligers geven op de vaders en 

de kinderen. Dat is echt anders dan de bewakers die in de zaal of om het hoekje een 

oogje in het zeil houden.  
  
Dus de grote vraag; wil Exodus hier ook met vrijwilligers komen helpen bij het OKD?  

Mijn antwoord: Ja, natuurlijk!   
In alles kon ik merken dat zij het belang snappen van vrijwilligers bij het OKD. Ze willen 

zelf de regie houden maar weten ook dat ze niet zonder de vrijwilligers kunnen. Dat is 

een mooie les van in je kracht staan en ook weten waar de krachten van anderen 

liggen.   
Vrijwilligers vergeet dat vooral niet, jullie inzet wordt erkend en gewaardeerd!   
  
Ps. Vrijwilligers voor het Detentiecentrum zijn inmiddels gevonden maar versterking voor 

het rooster is welkom!  

 

 

Vacatures 

Er zijn diverse vacatures voor vrijwilligers. Onder meer: 

 

• vrijwilliger COSA regio Arnhem 

• vrijwilliger samenwerkingsproject Exodus - Reclassering, Apeldoorn 

• IT-maatje Exodus Den Bosch 

 

Kijk ook op www.exodus.nl/vacatures voor het actuele aanbod. 
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