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Maatregelen rondom het vrijwilligerswerk i.v.m. COVID-19 (het coronavirus) 

Voor de actuele stand van zaken rondom ons vrijwilligerswerk en het Coronavirus klik je 

op deze link (https://www.exodus.nl/corona). 

 

Beste vrijwilligers 

Jurgen Obbens, regiocoördinator Zuid-Nederland 

 

Het is juni 2021. Corona is pak ‘m beet 1,5 jaar onder ons. Rustige tijden voor de een, 

roerige tijden voor de ander. Het vrijwilligerswerk heeft de ene keer stilgestaan en een 

andere keer doorgang kunnen vinden door nieuwe mogelijkheden. Al met al hebben we 

(veel) minder kunnen doen dan wat we graag zouden doen. Er zijn voor onze doelgroep 

en achterblijvers. 

 

Met het vizier op juli en de maanden en jaren hierna gericht heeft het er alle schijn van 

dat we Corona en de gevolgen ervan stapje voor stapje achter ons kunnen laten. Soms is 

bezoek weer mogelijk, op een andere plek RIC inzet en weer ergens anders kan er weer 

worden gekookt. 

 

Het zal nog even met ‘horten en stoten’ zijn, de beweging is vanaf heden echter in de 

richting van de ‘kant van mogelijkheden’. Dat is te merken aan enthousiasme bij jullie, 

gesprekken met DJI, versoepelingen in de Corona maatregelen en ga zo maar door. 

 

Vanuit dankbaarheid voor toekomstige mogelijkheden wens ik jullie dan ook veel plezier 

en mooie momenten bij het ‘herstarten’ van het vrijwilligerswerk. 

 

OKD-middag in PI Hoogvliet 

Larissa, OKD gastvrouw PI Hoogvliet en OKD-coördinator regio Rotterdam 

 

Woensdag 21 april heb ik voor het eerst meegelopen bij een OKD middag in PI Hoogvliet 

als gastvrouw. Dit was voor de aanwezige vaders de eerste keer sinds zes maanden dat 

zij hun kinderen op deze manier hadden gezien. Daardoor was het dus een heel mooi 

moment om aanwezig bij te zijn. Ik vond het een hele mooie middag, waar je echt kon 

zien dat het voor kinderen heel belangrijk is om hun vader te blijven zien, en andersom. 

Het geluk bij zowel kinderen als vaders was duidelijk te zien, maar daarbij was ook het 

verdriet bij het afscheid te zien, wat voor alle partijen lastig was. De vaders hadden het 
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ook moeilijk met de maatregelen die getroffen moeten worden na het bezoek, namelijk 

vijf dagen in quarantaine en daarna laten testen. Hierdoor waren er ook maar twee 

vaders aanwezig. Zij vonden het zien van hun kinderen belangrijker dan hun ‘vrijheid’ 

binnen de PI de dagen daarna. Het was dus een kleine groep, maar de sfeer was er niet 

minder om. Ik heb mij deze middag redelijk afwezig gehouden, omdat de vaders en 

kinderen genoeg te bespreken hadden met elkaar en ik wilde hier niet onnodig tussen 

komen. Al met al was het een hele gezellige middag, en het liet mij echt zien waarvoor ik 

dit vrijwilligerswerk ben gaan doen. 

 

 

Mijn Kind en Ik 

Marieke van Zwam, Landelijk projectleider 
  
Wat vliegt de tijd! We zijn alweer 6 maanden onderweg in het nieuwe jaar! Het leek een 

jaar te worden waarin het onduidelijk was of en wanneer we weer de Mijn Kind en Ik 

trainingen konden gaan geven. In bijna alle gevallen zijn de PI’s dicht gebleven voor 

vrijwilligers maar in het noorden was er een mooi lichtpuntje! In Leeuwarden en 

Veenhuizen mocht onze trainer Roel in maart starten met de 1e groep, is hij in 

Veenhuizen inmiddels al met de 2e groep gestart en staat de 3e groep al in de wacht! Ook 

vangen wij veel signalen op dat de PI’s staan te wachten om jou als vrijwilliger weer te 

ontvangen en hoop ik dan ook dat we in het najaar weer in volle vaart van start kunnen 

met de trainingen. 
  
De vernieuwing van de training gaat gestaag door, de feedback van de meelezers is zo 

goed als verwerkt en vrijwilliger Marie-Therese is druk met de redactionele wijzigingen. 

Het blijkt een groot project om een training die al zo sterk is te verbeteren en ervoor te 

zorgen dat alles weer past. Ik ben erg dankbaar voor het vele werk dat Marie-Therese 

achter de schermen verricht en voor de meelezers die met hun kritische opbouwende 

feedback ervoor zorgen dat deze training naar een hoger niveau getild wordt! In het 

najaar zal de nieuwe training in een 3 tal PI’s als pilot gaan draaien, waarna we hopen 

dat hij in januari 2022 helemaal gereed is voor de landelijke uitrol. 
 

 

Hoe ga je om met morele dilemma’s in de praktijk? 

Ilona, vrijwilligersgroep Drenthe 

 

Exodus vrijwilligster Janet heeft in de afgelopen maanden met een ethisch dilemma te 

maken gehad. Na een periode van opname bij de GGZ, verbleef Jan (niet zijn echte 

naam) bij een nieuwe zorgorganisatie waar Janet in haar rol van maatje Jan weer kon 

bezoeken. Echter besloot Jan te vertrekken uit deze zorgorganisatie en zijn intrek te 

nemen bij zijn neef Tom. 

Hierdoor veranderde de situatie voor zowel Jan als Janet. Jan werd uit noodzaak 

opgevangen door zijn neef maar dit was geen wenselijke en houdbare situatie. Deze 

noodsituatie maakte dat het functioneren van Jan, en de band tussen Jan en zijn neef 

ernstig verstoord raakte. Jan was uit beeld bij de zorg. Niemand bekommerde zich over 

hem. Neef kon overduidelijk ondersteuning gebruiken in de zoektocht naar passende 

opvang en in de omgang met Jan vanwege zijn psychische problematiek. Dit zorgde bij 

Janet voor een behoorlijk complex dilemma. Janet had het gevoel er alleen voor te staan. 

Jan had zorg en begeleiding nodig. Om Jan niet zonder passende zorg achter te laten, 

startte Janet een zoektocht naar hulp en zorg. Dit bleek moeilijker en lastiger dan 

gedacht. Door de complexe zorg die Jan nodig had en de indicatie die niet passend was 

bleven deuren van veel zorgorganisaties gesloten. Uiteindelijk kwam Janet terecht bij een 

onafhankelijke cliëntondersteuner. Jan die het moeilijk vindt om telkens aan nieuwe 

contacten zijn levensverhaal te vertellen, bleek in de kennismaking veel baat te hebben 

bij de ondersteuning van Janet. De vertrouwensband tussen Janet en Jan die in 5 jaar 

werd opgebouwd bleek goud waard. Janet fungeerde als bemiddelaar en vertaler. Jan 

voelde zich veilig waardoor hij open stond voor de hulp van de cliëntondersteuner. De 



samenwerking heeft geresulteerd in het vinden van een nieuwe zorgorganisatie. Sinds 

deze zorgorganisatie in beeld is, is er weer onderscheid in de rol en 

verantwoordelijkheden van Janet en de beroepskrachten. 

 

 

De Lintjesregen 

 

Op de laatste werkdag voor de verjaardag van de Koning worden er ieder jaar lintjes 

uitgereikt aan mensen die iets bijzonders hebben gedaan. Dit jaar vond de lintjesregen 

plaats op maandag 26 april. Drie van onze vrijwilligers mochten een onderscheiding in 

ontvangst nemen.  

Lucie is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is al ruim twintig jaar 

vrijwilliger bij de PI in Arnhem waar zij cursussen geeft en is daarnaast 

programmamedewerker en muziekcoach.  

Ria is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij was 6 jaar coach 

arbeidstoeleiding in Den Haag en is daarnaast al ruim 20 jaar OKD-vrijwilliger in regio 

Zuid-Holland. 

En ook vrijwilligster Nelly is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Al jaren is zij 

betrokken bij het OKD in regio Zuid-Holland. 

Wij feliciteren Lucie, Ria en Nelly met hun welverdiende koninklijke onderscheiding. We 

zijn trots op hen en hopen dat zij nog lang vrijwilligerswerk bij Exodus blijven doen.  

 

 

Diaconale Dienst Dorpskerk Durgerdam op 9 mei 2021 

Dirk, vrijwilliger/promotor 

 

Het was in november 2019 op de activiteitenbeurs, tijdens de Landelijke Diaconale Dag 

van de P.K.N. te Utrecht, dat wij van Exodus in contact kwamen met afgevaardigden 

(diakenen) van de Dorpskerk uit Durgerdam. We spraken toen over een mogelijkheid 

om het werk van Exodus Nederland binnen deze kerkelijke gemeente te presenteren. 

Er werden afspraken gemaakt voor een diaconale dienst, te houden in mei 2020. Door 

Corona werd de datum verschoven, eerst naar het najaar van 2020 en later naar 9 mei 

2021. 

  

De dienst zou beginnen om 10.30 uur en vooraf was er gelegenheid om de laatste 

puntjes op de i te zetten m.b.t. de liturgie van deze dienst. Exodus mocht daarin, 

behalve de presentatie over ‘Gevangenen bezoeken’, ook de dienst leiden. 

  

Er mochten volgens de Covid-regels totaal 30 personen, op 1,5 meter afstand van 

elkaar, in de kerk aanwezig zijn en het was deze dag ook Moederdag. 

Omdat een aantal mensen had afgezegd, waren we uiteindelijk met ca. 15 personen, 

die met grote aandacht en het stellen van vragen de dienst hebben meegemaakt. 

  

Het thema van de dienst was ‘Dienen’ in het algemeen en speciaal het ‘Omzien naar 

Gevangenen’. Leidraad daarbij Mattheus 25: 34 - 43. 

Durgerdam is deel van Amsterdam en de essentie van de boodschap van deze dag 

werd eerder door de Amsterdamse Majoor Alida Bosshardt van het ‘Leger des Heils’ 

aldus samengevat: ‘God dienen is mensen dienen en mensen dienen is God dienen’. 

  

Het was weer de eerste keer sinds een jaar dat ondergetekende als promotor van 

Exodus een voorlichting mocht verzorgen. Hopelijk kan het werk van Exodus weer 

snel in haar volle breedte worden uitgevoerd. 

 

 

 

 

Even voorstellen 



Angelie, vrijwilligerscoördinator OKD Utrecht 

 

Hallo allemaal! Mijn naam is Anjelie. Per april ben ik coördinator OKD Utrecht. In 2013 

ben ik begonnen aan mijn studie Rechten. Met veel pijn en moeite heb ik deze 

afgemaakt. Ik kwam er eigenlijk al snel achter dat ik meer geïnteresseerd ben in het 

verhaal áchter de mens in plaats van de zinnetjes uit mijn wettenbundel. Ik heb na mijn 

studie besloten om een tweede bachelor te doen, namelijk Social Work. Tijdens deze 

studie heb ik stagegelopen in een re-integratiecentrum in een PI, gewerkt in de gesloten 

jeugdzorg en de dak- en thuislozenzorg en heel veel leuke gesprekken gevoerd bij de 

Kindertelefoon. Op dit moment loop ik als jeugd- en gezinscoach stage. Daarnaast woon 

ik in regio Haaglanden samen met een leuk parkietje, houd ik van Surinaams-

Hindoestaans koken en ben ik gek op series/films gericht op criminaliteit en strafrecht. Ik 

hoop jullie allemaal snel te spreken en wellicht snel (in real-life) te kunnen ontmoeten! 

 

 

Vacatures 

Er zijn diverse vacatures voor vrijwilligers. Onder meer: 

• (bezoek)maatje vrijwilligersgroep Alkmaar 

• vrijwilligers training Mijn kind en ik PI Dordrecht 

• oppas voor kinderen, Exodus Venlo 

• vrijwilliger re-integratiecentrum PI Sittard 

 

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

_______________________________________________________________________ 
 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF 

Effe Luchte is een driemaandelijkse digitale nieuwsbrief voor iedereen die betrokken is bij het vrijwilligerswerk 

van Exodus. Alle verhalen in deze nieuwsbrief zijn geschreven op persoonlijke titel en geven niet per se de 
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heeft, dan ontvangen wij dat graag om portokosten te besparen. 

 

Aanmelden/afmelden/wijzigen (e-mail)adres 

via vrijwilligers@exodus.nl 

 

Giften 

Donaties kunt u overmaken op gironummer NL68INGB0004324414 t.n.v. Samenwerkingsverband Exodus 

Nederland, Leiden, o.v.v. Sector Vrijwilligers & Kerkzaken 

 

Gebruik van bovenstaande teksten 

Wilt u teksten of citaten uit de nieuwsbrief overnemen? Neemt u dan contact met ons op. U kunt altijd 

verwijzen naar een interview uit deze nieuwsbrief. We vinden het fijn als u ons dit dan laat weten. 

© 2021 Exodus Nederland 
Morssingel 5, 2312 AZ Leiden, tel: 071-5161950 of info@exodus.nl 

www.exodus.nl 

http://www.exodus.nl/vacatures
mailto:vrijwilligers@exodus.nl
http://www.exodus.nl/

