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Verslag Vrijwilligersdag 2015
Een wereld van verschil

Rein Gerritsen (r) in gesprek met Klaas Drupsteen

Interview met Maria (41),
vrijwilliger bij
Exodus Zuid-Holland Zuid

Bijna 200 vrijwilligers kwamen op vrijdag
6 november bij elkaar voor de jaarlijkse Vrijwilligersdag van Exodus. Een dag die jaarlijks
in het kader van een thema staat en dit jaar
was dat ‘Een wereld van verschil.’
Bijdragen kwamen onder andere van transcultureel systeemtherapeut Kitlyn Tjin a Djie
en ervaringsdeskundige en schrijver Rein
Gerritsen. Mevrouw Tjin a Djie liet ons zien,
vanuit haar eigen Chinees-Surinaamse cultuur, dat familieverbanden van grote invloed
zijn bij het doormaken van een verandering
in je leven.

‘Maria kan nabij zijn,
als wij afstand moeten nemen’
Maria werkt alle dagen, behalve woensdag, als vrijwilliger in de superkubus
van Exodus Zuid-Holland Zuid. Vanaf 9 uur ’s ochtends is ze aanwezig om
het corvee te controleren van de bewoners en baliewerk te doen zoals de telefoon opnemen. Tussendoor praat ze met de bewoners en dat leverde haar een
bijzondere positie op in het Exodushuis.

☛ Lees verder op pagina 5

‘Ik ben een luisterend persoon, ik vind
het fijn om naar mensen te luisteren en ik
houd van psychologie. Ik vraag vaak aan de
bewoners hoe het met ze gaat. Als het goed
gaat ben ik tevreden. Open zijn en praten
heb ik geleerd toen ik 12 jaar geleden zelf bij
Exodus zat. Ik weet dus hoe het is om hier
te zijn. Sommige problemen die zij hebben,
voel ik. Ik heb niks met verslaving enzo,
maar andere problemen herken ik wel. Om
nu in deze omgekeerde situatie te zitten, is
bijzonder’.
☛ Lees verder op pagina 2
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Vervolg van pagina1, interview Maria, vrijwilliger bij Exodus Zuid-Holland

‘Maria werkt vanuit haar hart’
‘Voordat bewoners ons iets vertellen, zeggen
ze het vaak eerst tegen Maria. Ze vinden het
vaak eng om open te zijn, maar om hulp te
ontvangen is dat wel nodig. Omdat Maria
vrijwilliger is, is de drempel lager om haar
in vertrouwen te nemen’, vertelt Lara van
der Well, directeur-bestuurder van Exodus
Zuid-Holland Zuid. ‘Op deze wijze geven
bewoners uiting aan hun gevoel en dat is het
begin op weg naar herstel. Voor het begeleidingsteam, voor de bewoners en voor Maria
is dat heel prettig werken. Zij doet haar werk
vanuit haar hart, dus bewoners pikken veel
van haar’.
Maria vertelt dat ze een bewoner wel eens
heeft achtervolgd. ‘ik vermoedde dat hij
zijn verslaving achterna ging. Vlak voor hij
zwichtte, hield ik hem tegen en vroeg ik hem
wat hij aan het doen was. Uiteindelijk lukt
het hem sterk te blijven. Af en toe heb je gewoon iemand nodig die je tegenhoudt als je
iets doms wilt gaan doen. Dat doe ik voor ze’.
Lara: ‘Maria kan nabij zijn, als de begeleiders
juist afstand moeten nemen. Begeleiders
moeten bewoners bijvoorbeeld kunnen confronteren met een urine uitslag waarin sporen
van middelengebruik in zijn gevonden, dan is
meer afstand het gevolg.
Maria loopt hier de hele dag rond en ze zien
dat ze veel contact heeft met de begeleiders,

dus ergens weten de bewoners ook dat Maria
ons kan waarschuwen als er iets speelt. Zij is
een soort tussenpersoon.’
Naast het werk in het Exodushuis, begeleidt
Maria ook een meisje van 25 met een detentieverleden, zij heeft geen vast woonadres en
veel moeite om haar leven op de rit te krijgen. Ze neemt Maria in vertrouwen en Maria
praat haar moed in als ze dat nodig heeft.
Haar eigen leven heeft Maria inmiddels goed
op orde. Op jonge leeftijd verliet ze haar

Directeur Exodus Nederland, Rien Timmer, vertrekt
Per 1 november jl. heeft Rien Timmer afscheid genomen van Exodus Nederland, na
bijna dertien jaar actief te zijn geweest als
directeur. Rien Timmer is met ingang van
1 november jl. benoemd tot voorzitter van
het college van bestuur van de Leo Kanner
Onderwijsgroep, een stichting met zeven
scholen voor speciaal onderwijs in de regio
Leiden. Timmer heeft veel bijgedragen aan
de ontwikkeling van Exodus en aan de
groei van de politieke en maatschappelijke
aandacht voor de positie van gedetineerden en hun verwanten in de samenleving.
Het bestuur is hem erkentelijk voor zijn
grote inzet.
Jan van Gils, volgt Rien Timmer op als
directeur ad interim. De heer van Gils was
voorheen onder meer directeur van een
verslavingskliniek en oud-bestuurslid van
Exodus Amsterdam en Nederland.
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liefhebbende familie in Portugal om in Nederland bij haar moeder te zijn. Haar moeder
kon haar geen veilig thuis bieden waardoor
Maria in de problemen raakte en uiteindelijk
gedetineerd raakte. Met hulp van Exodus
kreeg ze steeds meer grip op haar leven.
Het bieden van een warme thuissituatie aan
haar eigen kinderen, ze heeft twee dochters,
is het allerbelangrijkste in haar leven. Haar
vrijwilligerswerk bij Exodus geeft haar de
mogelijkheid om langzaamaan toe te werken
naar een betaalde baan.
Lara: ‘We zouden Maria dolgraag een baan
aanbieden voor haar geweldige inzet bij Exodus, maar helaas heeft Exodus het moeilijk
om de eindjes aan elkaar te knopen. Vanzelfsprekend gaan we haar bij de stap terug naar
de arbeidsmarkt ondersteunen, we zijn blij
iets terug te kunnen doen voor haar.’

EXODUS SPREEKT
Interview met Maud, stagiair en oproepkracht en Ali, ex-gedetineerde

‘Je bent meer dan
de daad die je pleegt’
Maud (23) volgt de MBO opleiding Sociaal Maatschappelijke

haald en via het consulaat en Reclassering Buitenland in Utrecht,

Dienstverlening. Over een half jaar heeft ze haar diploma op

kwam ik bij Exodus terecht.’

zak. Dan wil ze graag doorstromen naar de HBO opleiding,
maar niet voltijd, want naast haar studie wil ze ex-gedetineer-

‘Hulp met de dingen die ik nog niet kan’

den blijven begeleiden. ‘Lara en Ronald hebben me dit werk

Exodus werkt samen met Humanitas in dit Van der Staaij-project.

gegund, want eigenlijk moet je HBO hebben om bij Exodus

De focus ligt in eerste instantie op het verkrijgen van een woning

te werken. Ik vind het belangrijk dat mensen nieuwe kansen

en werk. ‘Maud helpt me met de dingen die ik zelf nog niet kan,

krijgen in het leven. Je bent meer dan de daad die je pleegt.

zoals schrijven, vertalen, brieven lezen, want na acht jaar detentie

En veel mensen zitten in een bepaald circuit waar ze op eigen

in mijn moederland spreek ik de taal niet meer goed. Laatst zijn

kracht niet uit komen. Daar wil ik graag bij helpen’.

we samen door heel Rotterdam gefietst om een postadres aan te
vragen.’

Motie Van de Staaij
Maud werkt als stagiair en oproepkracht bij Exodus Zuid-Holland

Passende baan vinden

Zuid, in de locatie Rotterdam, de superkubus. Samen met Ronald,

De woning is inmiddels gevonden. Ali heeft urgentie gekregen

begeleider bij Exodus Zuid-Holland Zuid, biedt ze ondersteuning

vanwege zijn bijzondere situatie. Werk is een ander verhaal. Op

aan ex-gedetineerden in eigen hun leefomgeving. ‘Dit kan Exodus

zijn 24ste kwam Ali naar Nederland om in een fabriek van Philips

doen sinds 2014 vanwege de zogenaamde motie van der Staaij’, zo

te werken. Hij verloor zijn baan toen hij begin jaren ‘90 voor

legt Lara van der Well uit, zij is directeur bij Exodus Zuid-Hol-

het eerst gedetineerd raakte. Eenmaal uit detentie vond hij weer

land Zuid.

werk. Nu is het lastiger. Hij heeft een slechte rug, is duur vanwege
zijn leeftijd, maar minder snel dan jongere, goedkopere jongens.

Deze motie Van der Staaij verruimde de mogelijkheden voor

Maud: ‘ik wil me graag inzetten om voor Ali een passende baan

het begeleiden van ex-gedetineerden, buiten het Exodushuis om.

te vinden, maar bij zwaar lichamelijk werk vragen we ons af of hij

Ex-gedetineerden die niet in aanmerking komen voor verblijf in

dat kan. Het moet wel goed blijven gaan met Ali.’

het Exodushuis, of al een dak boven het hoofd hebben, krijgen op
deze wijze de kans het leven weer op orde te brengen. Het hoofd-

Drie dochters

doel van de motie is om ex-gedetineerden met behulp van vrijwil-

In Nederland kreeg Ali drie dochters, die hier nog alle drie wonen.

ligers te begeleiden naar een stabiele woon- en werkomgeving.

Voor hem de grootste reden om na zijn detentie in Turkije, naar
Nederland terug te keren. Twee dochters wonen in Rotterdam, dus

Ex-gedetineerde Ali

voor Ali was het logisch in Rotterdam te willen wonen. Zijn doch-

Op dit moment begeleidt Maud de van oorsprong Turkse ex-gede-

ters willen vooralsnog geen contact. Ali dringt niet aan omdat hij

tineerde Ali (58). Twee keer per week komt Ali naar het Exodus-

het belangrijk vindt dat er rust is. ‘Als ze willen zijn ze welkom,

huis aan de Overblaak om samen met Maud allerlei praktische

maar dat weten ze’. Wel zoekt Ali af en toe zijn kleinkind op,

zaken te regelen voor zijn re-integratie. Vier maanden geleden

‘die zit op dezelfde basisschool als dat mijn kinderen zaten. De

kwam Ali naar Nederland, vanuit Turkije. ‘Ik heb acht jaar in

oudere leraren kennen mij nog en dan kan ik mijn kleinkind even

Turkije vastgezeten, zes jaar in een gevangenis, één jaar in open

knuffelen en vasthouden. Naar de toekomst kijk ik nog niet, dat

kamp en daarna nog een jaar thuis bij mijn moeder. Toen mocht

kan ik nog niet. Ik moet eerst nog van alles regelen.’ Exodus blijft

ik eindelijk terug naar Nederland. Door een kennis werd ik opge-

Ali ondersteunen bij dit proces, samen op eigen kracht.

3

INFONEDERLAND 3

LOKAAL UITGELICHT
Marije van der Stelt is een van de leden
van Scala en doet eveneens de PR van
het muziektheater gezelschap. ‘Scala verzorgt ieder jaar in maart drie
voorstellingen in theater De Veste in
Alkmaar. En we proberen ieder jaar
iets te bedenken voor een speciale
doelgroep. We hebben bijvoorbeeld
afgelopen voorjaar de musical Ja zuster,
nee zuster ook opgevoerd in verzorgingstehuizen.

Femke Glorie en Marije van der Stelt

‘Door mij zijn we bij Exodus gekomen’
Toen ik een keer langs het Exodushuis in Alkmaar kwam, bedacht
ik dat onze nieuwe musical Bad Girls daar wel een relatie mee
heeft. Bad Girls speelt namelijk in een vrouwengevangenis.
We hebben de medewerkers van het Exodushuis uitgenodigd om
een keer bij een openbare repetitie te komen kijken om te zien
of zij onze voorstelling geschikt vonden om samen een project op
te zetten. En zij waren daar positief over. De bedoeling van dit

project is ook om geld in te zamelen voor het Exodushuis. In de
pauzes van onze voorstellingen organiseren we een loterij met
prijzen die door Alkmaarse bedrijven ter beschikking zijn gesteld.
De opbrengsten van een van deze avonden gaat naar Exodus. We
hebben bovendien een arrangement met een restaurant in Alkmaar. Van het dinerarrangement met ticket voor de voorstelling
gaat per keer € 2,50 naar Exodus.’ [W.M.]

‘Het stuk sluit mooi aan op Exodus’
Femke Glorie is medewerker van het Exodushuis in Alkmaar. ‘Marije van der Stelt
van Scala heeft ons benaderd. Ze legde
via de telefoon uit, wat de bedoeling was
en wij waren direct enthousiast. Het stuk
sluit mooi aan op Exodus. Marije is daarna

met een medespeler langsgekomen om
alles uit te leggen. Ze nodigde ons uit om
een repetitie van de musical Bad Girls bij
te wonen. We werden daar heel hartelijk
ontvangen. We hebben een deel van het
stuk bekeken en een dansje meegedaan.

‘Resocialisatie begint bij de samenleving’

Stichting Exodus Alkmaar werkt samen met
Muziektheatergezelschap Scala in de musical; ‘Bad girls’ .
De musical Bad Girls is gebaseerd op de veelvuldig bekroonde Britse televisiereeks over het
leven in een vrouwengevangenis in Groot-Brittannië. Achter iedere vrouw schuilt een verhaal en
dat is in de vrouwengevangenis niet anders. Ieder van hen zit een straf uit om de meest uiteenlopende delicten en drukt daarmee haar eigen stempel op de verhaallijn. Tegenstellingen tussen
gedetineerden en bewakers, verdeeldheid tussen het gevangenispersoneel en een onverwachte
liefde tussen twee vrouwen komen tot een zinderende climax in dit verhaal.
De voorstellingen zijn in maart 2016, maar de aftrap voor de samenwerking met Scala vond
plaats op 3 november jl.
Onder toeziend oog van wethouder Anjo van de Ven speelde Scala in het Exodus een preview
van de musical. Directeur-bestuurder Harm Jager sprak zijn dankwoord uit richting Scala en
hun keuze exodus te betrekken bij hun project: ‘Resocialisatie kan niet zonder de samenleving,
sterker nog. het begint bij de samenleving die bereid is om mensen die vastgelopen zijn nieuwe
kansen te geven’.

Onze bewoners herkennen zich in het
verhaal van de musical, dat bleek ook bij
de start van het project op 3 november.
Bij mensen die in de gevangenis hebben
gezeten zit er vaak een verhaal achter. Zij
willen gehoord worden en ook weer een
kans krijgen. Ik denk dat de opvoering
van Bad Girls meehelpt om een beeld te
krijgen van het leven in de gevangenis. En
vooral van het verhaal er achter, waardoor
mensen er op een andere manier naar gaan
kijken. Het is ﬁjn dat de gemeente Alkmaar
voor bewoners en medewerkers van het
Exodushuis toegangskaarten ter beschikking stelt. En een deel van de loterij van
Scala gaat naar Exodus. Het is fantastisch
dat mensen dit willen doen. [W.M.]

Exodusvrienden
met korting
naar Bad Girls
Vrienden, personeelsleden en vrijwilligers van
Exodus kunnen met korting naar de voorstelling van Bad Girls. Toegangskaarten zijn normaal € 21,-. Maar voor de lezers van Exodus
Info is het tarief € 18,50 en daarvan gaat per
ticket € 2,50 naar het Exodushuis Alkmaar.
De voorstellingen zijn op 11 en 12 maart in
theater De Veste in Alkmaar. Vanaf 15 december zijn toegangskaarten beschikbaar via
www.scala-alkmaar.nl. Via een link op deze
website kunnen de kaarten besteld worden.
De actiecode SCALA1516 geeft recht op de
korting.
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Panelbijeenkomst

Op de bres
voor kinderen van gedetineerden

Verlanglijst van kinderen van gevangenen
Aangeboden aan Tweede Kamerlid Marith Rebel op de actiedag voor kinderen
van gevangenen op 12 juni 2015

Verlanglijst
In juni jl. nam Exodus het initiatief om
een verlanglijst van tien wensen van kinderen van gedetineerden te presenteren.
Tijdens de bijeenkomst verwoordden
jongeren van wie een ouder gedetineerd
is geweest wat die situatie voor hen
betekende en hoe dat ook hun verdere
leven beïnvloedt. Kamerlid Marith Volp
(PvdA) nam de verlanglijst in ontvangst
en Kinderombudsman Marc Dullaert
beloofde toe te gaan zien op inwilliging
van de wensen.

Wij willen graag dat…

Panelbijeenkomst
Op de bijeenkomst in juni riep Exodus
een panel in het leven waarin allerlei
organisaties en sectoren zoals de Politie,
kindercoaches, scholen etc. zijn vertegenwoordigd die een rol kunnen spelen om
de wensen van kinderen van gedetineerden in te willigen en zo hun situatie te
verbeteren. Ook een aantal kinderen van
(ex-)gedetineerden is hierbij betrokken.

‘Bij Exodus zijn we samen op weg,
op zoek naar iets van licht’

De eerste panelbijeenkomst
vond op 13 oktober plaats.
De deelnemers maakten onderling afspraken en zegden elkaar en Exodus toe
een aantal concrete acties uit te voeren.
Een aantal wensen, zoals verbetering van
bezoekmogelijkheden voor kinderen, zal
vanuit het panel aan de Tweede Kamer
worden voorgelegd. In dat kader heeft
Kamerlid Volp het initiatief genomen tot
een ronde tafelgesprek tussen kinderen
van gedetineerden en een aantal Tweede
Kamerleden.
Rapporteren
Het panel zal nog een aantal keer bijeen
komen en in de loop van 2016 rapporteren welke van de tien door de jongeren
ingediende verlangens al is gerealiseerd.
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we ons veilig voelen in huis tijdens de arrestatie van onze ouders
heel snel duidelijk is voor ons bij wie we voor informatie terecht kunnen
wij makkelijker op bezoek kunnen gaan bij onze ouders
het personeel van de gevangenissen vriendelijk en begripvol met ons omgaat
we contact kunnen krijgen met onze ouders als we ze nodig hebben
we altijd bij iemand terecht kunnen om ons verhaal te doen
leraren op school weten wat het betekent als je vader of moeder in de gevangenis zit
hulpverleners niet alleen óver ons praten maar ook met ons
we niet nagewezen en uitgesloten worden omdat onze ouders gevangen zitten
dat gemeenten zorg hebben voor ons welzijn, ook als we niet bekend zijn bij instanties

☛ Vervolg vrijwilligersdag pagina 1

In een wij-gerichte cultuur, zoals vele
niet-westerse culturen, kun je als hulpverlener meer effect hebben als je een persoon
niet rechtstreeks aanspreekt op zijn of haar
verantwoordelijkheid. Zoals wij gewend zijn
in de westerse ik-cultuur. Het is dan soms
effectiever om te vragen ‘Wat vind je oma er
eigenlijk van’ of ‘Wie heb je nodig om een
beslissing te kunnen nemen?’.
Rein Gerritsen vertelde dat ook in de gevangenis de hulpverlener en de ex-gedetineerde
soms minder van elkaar begrijpen dan ze zelf
denken. Bijvoorbeeld als de hulpverlener
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vraagt of de ex-gedetineerde een huis heeft
of schulden. En de ex-gedetineerde beantwoord deze vragen met ja. Dit betekent dan
vaak niet dat de ex-gedetineerde een eigen
huis heeft en schulden bij de gebruikelijke
instanties, maar bijvoorbeeld bij een vriend
kan logeren en schulden heeft op straat.
Traditioneel deelde Jan Eerbeek, oprichter
van Exodus en lid van de Raad van Toezicht,
een symbool uit aan de vrijwilligers na afloop.
Vrijwilligers zijn vaak een lichtpuntje in het
leven van een ex-gedetineerde. Jan: ‘Wat we
in Exodus doen met elkaar is samen op weg
zijn, elkaar meenemen, op zoek naar iets van
licht.’ Het symbooltje was een kaarsenhouder
met daarop een klein vogeltje. ‘De kunst
voor jullie als vrijwilligers is, met dit vogeltje
voor ogen, altijd uit de schaduw van de nacht
in het licht van de morgen te komen.’
Muziek kwam van Maarten Peters en
Margriet Eshuijs, die zelf ook zeer actief zijn
als vrijwilligers voor bijvoorbeeld oorlogsslachtoffers en jaarlijks voor de Alpe
d’HuZes. Maarten: ‘Je hoeft niet altijd de
hoofdrol te spelen in je eigen leven, je mag
ook af en toe een ﬁgurant zijn in andermans leven’.

Afronding transitie Exodus Nederland

Colofon

Exodus Info is een uitgave van de vereniging samenwerkingsverband Exodus Nederland en verschijnt

Vanaf 1 januari 2016 zal Exodus Nederland
de transitie die een jaar geleden werd ingezet,
afronden.
Vanaf die datum zijn de 11 Exodushuizen
ondergebracht bij één van de vijf de regio’s, te
weten Exodus Zuid, Exodus Midden, Exodus
Zuid-West, Exodus Noord-West en Exodus

Noord en Oost Nederland. De regio’s worden
aangestuurd door een directeur-bestuurder.
Op deze wijze verwacht Exodus op een efficiente en effectieve wijze de organisatie te kunnen aansturen. In de komende periode zullen
nog enkele stichtingen fuseren tot regionale
stichtingen om de transitie te vervolmaken.

Top drie Dichtwedstrijd ‘Voor de verandering’
Van de zomer kwam de jury bijeen om uit de inzendingen voor de jaarlijkse dichtwedstrijd
voor (ex-)gedetineerden een top drie te kiezen. De jury bestond uit:
Hijlco Span
Anneke van der krans
Jan van Lieverloo
Thea Bogers
Wouter Ydema
Danny La Haye
Rien Timmer

radiopresentator NCRV
Ark Mission
Hoofdaalmoezenier, ministerie van Veiligheid en Justitie
directeur Dienst Geestelijke Verzorging, ministerie van Veiligheid en Justitie
dichter
muzikant en producer
directeur Exodus Nederland

De winnende gedichten zijn:

drie keer per jaar.
Exodus Nederland is het samenwerkingsverband
van 9 Exodusstichtingen en een omvangrijk vrijwilligersnetwerk die toekomstperspectief bieden aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.
Voorzitter

Johan Dreesens

Directeur a.i.

Jan van Gils

Ambassadeur

Rini Wagtmans
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Vincent Bus, Leiden
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First Concept
Communcations

Abonnement
Het abonnement op Exodus Info is gratis. Uw adresgegevens wijzigt u door ons te berichten via
info@exodus.nl. Of door de adresdrager met uw
wijziging retour te sturen. Indien u wenst de Exodus

Jezus lijdt in triplex

Het waait voor de verandering

Jezus lijdt in triplex

Soms zet ik de ventilator aan.
Dan beweegt er tenminste wat
want ’s avonds is het stil
en in de stilte
is het moeilijk stand houden.
De ventilator heeft vier knoppen
met de cijfers 0 1 2 3.
De olijfolie die hem smeert
heeft de cijfers uitgewist.
In een goed gedicht moet ik
nu schrijven
dat ook ik ben uitgewist
maar dat is niet zo.
Ik ben er nog.
Leef nog.
Als de ventilator stopt,
waait er nog van alles.
Het is de Geest van God
die blijft zoemen
als een fluisterzachte koelkast.
Duidelijk niet eentje
van het Rijk.
Het waait in mijn cel
voor de verandering.

Info minder dan drie keer per jaar te ontvangen,
dan kunt u ons dit laten weten via info@exodus.nl.

op mijn prikbord.
Punaises houden hem vast.
Hij schijnt dat
voor mij te doen
maar ik voel het niet.
Ik lijd
door schuld, verdriet
en eenzaamheid.
Dat deed hij ook,
Hij ging eraan onderdoor.
Dat doe ik niet.
Van deze dag zijn ze de naam vergeten
waren wij onszelf gebleven
dimensie gecreëerd
niet eerder hier geweest
niet op dezelfde plaats gebleven
wij gingen harder, gingen sneller
maar boven al
wij gaan hoger
onze God is met ons mee
heeft ons steeds geweten:
van deze dag
zijn ze de naam vergeten

Nu begrijp ik
geloof ik
voel ik
bedoel ik
wat is het goed
dat Hij dat doet.
Jezus lijdt in triplex
op mijn prikbord.
❧ FJ

☛ FJ

❧ J.J.

Donaties
Wij voegen bij iedere nieuwsbrief een acceptgiro
of een machtiging met het vrijblijvende verzoek te
doneren aan het Exoduswerk.
Girorekening
Uw gift maakt u over op nummer
NL68 INGB 0004 3244 14
ten name van Exodus Nederland Leiden
Overname artikelen
Na toestemming van de redactie en met bronvermelding is het toegestaan artikelen over te nemen
en te vermenigvuldigen.

Exodus is door de belastingdienst aangemerkt als
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Exodus is door het Centraal Bureau Fondsenwerving erkend als Keurmerkhouder.

Exodus Nederland voldoet aan de
ISO normeringen van het KMI.
ISSN 1871-3531
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