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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 https://www.exodus.nl/corona. 

 

Van 6 naar 1 

Jurgen Obbens, regiocoördinator Zuid-Nederland 

 

We staan aan de vooravond van een nieuwe Exodus periode. Per 1 januari a.s. fuseren 

de 5 regio’s en het ondersteunend samenwerkingsverband in Leiden tot 1 landelijke 

stichting. 

 

Een verandering die stap voor stap ook zal doorwerken in het vrijwilligerswerk. Tenslotte 

zijn jullie actief in de huizen (die nu nog onder de regio’s vallen), in de PI’s en op vele 

plaatsen daarbuiten. 

 

Om deze volgende ‘Exodus fase’ tot een fijne, mooie fase te maken is er in afstemming 

met professionals en vrijwilligers aan gezamenlijke kernwaarden gewerkt. 

 

Samen 

Volhardend 

Moedig 

Perspectief 

 

Oftewel: Bij Exodus werken we Volhardend Samen aan een Moedig Perspectief. 

 

Omdat het komen tot kernwaarden één is, maar het ‘leven ervan’ echt iets anders, zal ik 

deze kernwaarden in de komende periode tegen het licht van al mijn werkzaamheden 

houden. Dit om te kijken waar ik deze nog meer kan toepassen en ‘leven’. 

Dat is mijn manier, zoals ieder individu een manier heeft die voor haar/hem werkt. 

 

Bij deze mijn uitnodiging om te kijken waar en hoe jij deze kernwaarden in je 

vrijwilligerswerk welllicht al toepast of zou kunnen toepassen. 

Voor wie daar al heel concreet een voorbeeld bij heeft? Ik ontvang ze graag. Zodat we 

daar in gezamenlijkheid van mogen leren. 

 

Een mooie dag gewenst! 

https://www.exodus.nl/corona


Landelijke vrijwilligersdag 2021 

  
De Landelijke Vrijwilligersdag is in 2019 en 2020 helaas niet doorgegaan.  
Wij zijn dan ook blij om te kunnen melden dat de Landelijke Vrijwilligersdag dit jaar weer 

plaatsvindt op zaterdag 30 oktober 2021 in de Schakel te Nijkerk.   
Vrijwilligers waarvan het e-mailadres bij Exodus bekend is, ontvangen de uitnodiging 

digitaal. Vrijwilligers zonder (bekend) e-mailadres ontvangen de uitnodiging als bijlage 

bij deze Effe Luchte.  
Wij kijken ernaar uit om elkaar te ontmoeten!  
  
NB: Deze dag is speciaal voor Exodus vrijwilligers. Het is helaas niet mogelijk om 

introducés mee te nemen.  
 

 

Het Re-integratiecentrum (RIC) 

Mieke, coördinator RIC PI Arnhem 

 

In het RIC zijn alle gedetineerden welkom die iets moeten regelen m.b.t. de vijf 

basisvoorwaarden. De vijf basisvoorwaarden zijn; Werk en Inkomen, ID-bewijs, 

Schulden, Huisvesting en Zorg. Samen met de vrijwilligers gaan de gedetineerden b.v. 

een cv maken, op zoek naar werk, een woning of schorten ze de ziektekostenverzekering 

op. De nadruk ligt ook echt op samen, het is namelijk de bedoeling dat de gedetineerden 

zoveel mogelijk zelfstandig doet, zodat hij wat zelfredzamer weer terug de maatschappij 

ingaat na zijn detentie. 

 

De sfeer in het RIC vinden we in PI Arnhem erg belangrijk. De gedetineerden moeten het 

gevoel hebben dat ze om hulp kunnen vragen en aangezien we met vrijwilligers werken 

moet de sfeer zo goed zijn dat men ook graag weer terugkomt. Wanneer een 

gedetineerde op het RIC komt voor een hulpvraag bieden we hem altijd eerst wat 

drinken aan en pas dan vragen we wat we voor hem kunnen doen. Ook maken we tijd 

vrij voor een ontspannen praatje wanneer daar behoefte aan is. 

 

Omdat een gedetineerde zoveel beter dan mij kan omschrijven wat 

we samen doen volgen hieronder twee briefjes die door 

gedetineerden zijn geschreven aan de medewerkers (stagiaires en 

vrijwilligers) van het RIC. 

 

“Dag dames van het RIC. 

 

Als jullie dit lezen ben ik hier gelukkig weg. Toch wil ik jullie bedankten voor alle 

bekertjes chocolademelk en voor alle hulp, aandacht en tijd. Bedankt en succes met de 

rest van de boys.”  

        

“Lieve meiden. 

 

Dankzij jullie steun voelde ik me al vrij gauw wat sterker. Het meedenken en het zoeken 

wat het beste paste bij mij! Dat gaf mij een goed gevoel en maakte mij voor een deel al 

gauw zorgenvrij. Ik dank jullie met heel mijn hart dat jullie mijn bol met kluwen heel fijn 

hebben ontward. Daarom deze schouderklop voor de tijd die is vrijgemaakt om hier te 

mogen zijn. En het lijkt voor jullie misschien iets eenvoudigs en iets kleins, maar ik wil 

jullie bedanken, want voor mij was het altijd superfijn.” 

 

 

 

 

 

 



Dozen vol tijdschriften voor onze gedetineerden 

Bron: PI Leeuwarden, afdeling communicatie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijna aan het eind van mijn werkzame leven 

Piet, vrijwilliger PI Alphen aan de Rijn 

 

Bijna aan het eind van mijn werkzame leven, werd in onze gemeente een oproep gedaan 

voor vrijwilligers in de PI te Zoetermeer om te assisteren bij het geven van de Alpha 

cursus. Ik voelde me aangesproken en heb me opgegeven. Niet wetende wat me te 

wachten stond. Ik was nog nooit in een gevangenis geweest. Door de jaren heen heeft 

dit mijn leven in ruime mate verreikt. Hoe snel was ook ik met mijn oordelen als het over 

gedetineerde ging. Tijdens Alpha, de gesprekken in kleine groepjes en persoonlijke 

gesprekken heb ik al veel levens verhalen mogen horen. Wat als mijn wiegje op zo’n plek 

had gestaan, had ik dan ook hier gezeten? Ook heb ik geleerd hoe genadeloos de 

criminele wereld is, waar vele van deze mannen in terecht zijn gekomen. Sommigen 

staan zo onder druk dat ze niet meer anders kunnen. Ook zijn er vele die in de PI terecht 

komen door vergrijpen om te overleven. Want wat is het moeilijk, als je eenmaal in de 

justitionele molen zit om eruit te komen. Veel hulpverlening is vastgelegd in protocollen 

waar hulpverleners zich aan moeten houden, en alles is zo versnippert dat er geen 

sprake meer is van hulpverlening op persoonlijke omstandigheden. Tijdens het 

begeleiden van ex gedetineerde heeft mij dit menigmaal behoorlijk gefrustreerd. 

Regelmatig komt het voor, dat bij vrijlating de client aan de poort staat met een grijze 

zak met zijn persoonlijke spulletjes, een openbaar vervoer kaartje naar zijn laatste 

woonplaats en een telefoon nummer van reclassering. Je hebt geen plek waar je heen 

kan, geen geld om te bellen wat doe je dan ? Wat is het dan geweldig als je de 

mogelijkheden hebt om deze client te helpen. En het bemoedigt als soms na een lange 

strijd deze vriend weer een plek in de maatschappij heeft veroverd. Samen met mijn 

vrouw zijn zo vriendschappen voor het leven ontstaan. De teleurstellingen zijn er ook 

voor het moment, een stukje met iemand te mogen meelopen kan jaren later zijn 

vruchten afwerken toch ? Wij geloven dat, het geeft ons kracht en moed erin door te 

gaan. De gedetineerde heeft ons gebed en hulp zo nodig. 

 

 

Exodus herfstkamp 2021 

Marieke van Zwam, Landelijk projectleider 

 

Na 1,5 jaar van onzekerheid mag ik dan nu eindelijk weer mooi nieuws delen, we  

organiseren dit jaar in oktober namelijk twee Exodus herfstkampen!  

 

Met een enthousiaste club vrijwilligers begeleiden we dit jaar 30 kinderen en hun vaders, 

dit alles in samenwerking met PI Vught en PI Veenhuizen. 
 

We organiseren een mooie midweek voor kinderen met  

een ouder in detentie, waarvan het dagprogramma zich af zal spelen in de gevangenis 

waar de ouder gedetineerd zit. 

 

Met als doel: het welzijn van het achterblijvende kind bevorderen door contact met de 

gedetineerde ouder mogelijk te maken. We bieden hiermee 

een kans om nieuwe herinneringen te bouwen met de vader. 

En niet, zoals gewoonlijk heel af en toe een uurtje, maar 

gewoon een aantal dagen achter elkaar zodat een band kan 

worden opgebouwd of versterkt. In deze week hebben we 

verschillende leuke activiteiten gepland, zoals een 

muziekworkshop, zeskamp, samen de verjaardag te vieren en 

een bonte middag. We zijn ontzettend gemotiveerd het kamp tot een succes te maken. 
 
Om het kamp te realiseren kunnen wij jouw hulp goed gebruiken! 
Je kunt doneren via: https://www.whydonate.nl/fundraising/herfstkamp-voor-kinderen-

met-een-ouder-in-detentie/nl/ 

https://www.whydonate.nl/fundraising/herfstkamp-voor-kinderen-met-een-ouder-in-detentie/nl/
https://www.whydonate.nl/fundraising/herfstkamp-voor-kinderen-met-een-ouder-in-detentie/nl/


Ook is het mogelijk een directe donatie te doen aan het Exodus Herfstkamp. Dit kan je 

overmaken op gironummer NL68INGB0004324414 t.n.v. Samenwerkingsverband Exodus 

Nederland, Leiden o.v.v. Herfstkamp 2021. 
 

Lees hier de terugblik op het Herfstkamp in 2019 

https://www.exodus.nl/nieuws/terugblik-herfstkamp-voor-kinderen-van-gedetineerden 

 

 

Vacatures 

Er zijn diverse vacatures voor vrijwilligers. Onder meer: 

 

• tuinman/vrouw Exodus Alkmaar 

• coördinator vrijwilligersgroep Flevoland 

• vrijwilliger financiën Leiden 

• huismeester Exodus Rotterdam 

• klusjesman/vrouw Exodus locatie Bergen op Zoom of Roosendaal 

 

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 

mening van Exodus weer. 

Om technische redenen wordt de nieuwsbrief per e-mail eerder verstuurd dan per post. Indien u deze 

nieuwsbrief per post ontvangt, dan hebben wij van u geen of een onjuist e-mailadres. Als u een e-mailadres 

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. 
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