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Begin oktober vorig jaar werd Jan van 
Gils door het bestuur van de vereniging 
benoemd als directeur ad interim, in ieder 
geval voor de periode van één jaar.  Van 
Gils was al langer bij Exodus betrokken 
vanwege zijn bestuurslidmaatschap van 
Exodus Amsterdam en daarna Exodus 
Nederland. De heer van Gils was voorheen 
onder meer manager bij de Reclassering en 
directeur van een verslavingskliniek. Het 
optimaal functioneren van het verenigings-
bureau, verder bestendigen van Vrijwilligers 
en Kerkzaken en de werkafspraken met de 
vijf regio’s die Exodus na afronding van de 
transitie sinds 1 januari 2016 kent, zijn de 
voornaamste speerpunten dit jaar. 

Jan van Gils 
nieuwe directeur van 
de vereniging SEN

☛  Lees verder op pagina 2

‘De afgelopen twee jaar heb ik als vrijwilliger bij een organisatie 

gewerkt, die net als Exodus opkomt voor (ex)-gedetineerden. Bin-

nenkort wordt mijn vrijwilligerscontract omgezet naar een betaalde 

baan. Daar ben ik heel trots op!’

Marion, 50 jaar, bewoner Exodushuis Amsterdam

‘Ik heb binnenkort een betaalde baan!’

‘Hier wil ik iets mee’

Marion legde vanuit de gevangenis contact met deze organisatie Bonjo 

en nam daarmee het heft in eigen handen. ‘In de gevangenis las ik altijd 

de Bonjokrant en dacht toen ‘hier wil ik iets mee’.  
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▲

Uit de bak weer aan de bak?

Vervolg van pagina1, interview Marion, bewoner Exodushuis Amsterdam
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‘Op dit moment zweef ik nog met één been 
in de lucht, maar uiteindelijk wil ik met bei-
de benen op de grond kunnen staan. 
Dat ik mezelf kan onderhouden, 
een fi jne baan heb en dat ik een 
gezinnetje kan stichten. Dat lijkt mij 
een mooie basis om vanuit te leven.’

Patrick klopte afgelopen najaar aan bij 
Exodus. ‘Ik kwam uit detentie, had 
geen werk en inkomen en zocht 
Exodus op om hulp te vragen. Mijn 
begeleider bij Exodus bracht mij in 
contact met een re-integratietraject 
van het DWI. Zes weken lang kon ik ken-
nismaken met verschillende sectoren, zoals 

‘Ik zie Exodus als een springplank’
Patrick (echte naam is bekend bij de redactie), 26 jaar, bewoner Exodushuis Amsterdam

Ik ben Lise van den Anker, 29 jaar en sinds 1 maart werkzaam als 

junior projectmedewerker bij Exodus. De komende maanden zal 

ik mij bezig houden met een aantal projecten, waaronder Exodus 

Connect. Een project waarbij we contact zoeken met bedrijven en 

organisaties om te bekijken op welke manier zij hun steentje willen 

bijdragen aan het werk van Exodus.

Ogen geopend
De afgelopen maanden zijn bij Patrick de ogen ge-
opend. ‘Ik heb door dit re-integratietraject geleerd 

dat ik een harde werker ben, dat ik doorzet-
tingsvermogen heb. Voordat ik in detentie 

kwam wilde ik helemaal niet werken. Ik was 
bezig met andere dingen, was op 
zoek naar mezelf. Nu ben ik een 
andere weg ingeslagen en zie ik 

in dat werk ook leuk kan zijn. Het 
geeft mij het gevoel dat ik mijn tijd 

nuttig gebruik.’

In de laatste fase van mijn straf heb ik het kantoor van Bonjo gebeld, 
een paar dagen later mocht ik op gesprek komen en daarna werd ik 
aangenomen. Eigenlijk heel simpel! Inmiddels ben ik onmisbaar op 
kantoor: ik neem de telefoon op, houd de agenda bij, plaats adver-
tenties en regel alle zaken rondom huisbewaring. Het is echt mijn 
passie, een droom die uit is gekomen. Ik ben daar helemaal op mijn 
plek.’

Angst
Volgens Marion zijn er maar weinig bedrijven die ex-gedetineerden 
in dienst nemen. ‘Ik snap niet waarom bedrijven zo bang zijn. Mensen 
maken fouten, maar verdienen ze daarom geen tweede kans? Uit 
alle onderzoeken blijkt dat het aantal recidive daalt als mensen een 
zinvolle dagbesteding hebben. Dat is zo belangrijk, daar begint het.’

Daar sta je dan: net uit de gevangenis of in de laatste fase van je straf. 
Het leven buiten de muren is een periode lang aan je voorbij gegaan 
en nu is het tijd om de draad weer op te pakken. Om een huis te 
vinden, om contact met familie en vrienden nieuw leven in te blazen 
en om een zinvolle dagbesteding of baan te vinden. Maar wat is een 
zinvolle dagbesteding? Welk werk past bij jou? Waar ligt jouw kracht? 
Om daar achter te komen is begeleiding nodig, doorzettingsvermo-

de horeca en de techniek. Samen met mij jobcoach 
besloot ik op proef een maand te werken bij een groot 

schoonmaakbedrijf. Al tijdens mijn proeftijd boden ze 
mij een half jaar contract aan.’

gen en zijn er bedrijven en organisaties nodig met lef. Die het aan 
durven om iemand met een detentieverleden een nieuwe kans te 
geven. Gelukkig zijn er al werkgevers die de moed hebben dit te 
doen, die openstaan om hun steentje bij te dragen. Maar er valt op 
dit gebied nog veel te winnen. 

De komende maanden zal ik mij bezighouden met het project 
Exodus Connect. Ik ga op zoek naar kansen en mogelijkheden om 
ex-gedetineerden en de hulp die we hen bieden te verbinden aan 
het bedrijfsleven. Dit kan op verschillende wijzen. Ik sprak met 
Leroy, Marion en Patrick die ieder op hun manier bezig zijn met het 
vinden van werk na hun detentie. Op pagina 5 lees je het interview 
met Leroy en het verhaal van een werkgever die zijn werknemers 
betaalt voor hun vrijwilligerswerk voor Exodus.  
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EXODUS SPREEKT

Sinds begin april werkt Exodus met een vernieuwde methodiek 
‘Jouw Kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk’, deze 
werd ontwikkeld in samenwerking met Impuls, onderzoekscen-
trum van het Radboud UMC. 

Krachtcoach
Om de vernieuwde methodiek te borgen binnen Exodus worden 
in tien dagen 11 Krachtcoaches opgeleid, in ieder Exodushuis 
één. Zij bewaken het proces van implementatie en coachen de 
begeleiders, die ook worden getraind.

100% achter methodiek
‘Ik wilde de Krachtcoach training graag doen, want ik sta 100% 
achter deze methodiek. Deze manier van werken met onze 
deelnemers past zo goed bij mij, dit helpt mij om mijn collega’s te 
motiveren’, vertelt Franca, begeleider bij Exodus Venlo, Kracht-
coach en enthousiast om erover te vertellen

Krachtinventarisatie
‘Deze vernieuwde methodiek gaat uit van de krachten van de 
deelnemer. Op 10 verschillende leefgebieden inventariseren we de 
wensen van de deelnemer en de krachten die de deelnemer in het 

verleden heeft laten zien om zijn/haar leven vorm te geven. Dit 
noemen we de krachtinventarisatie, dit is een levend document 
waarvan de deelnemer zelf eigenaar is. Het is een lijst met positie-
ve dingen over jezelf die moed geven en motiveren. 

Positieve eigenschappen
Na het invullen van de krachteninventarisatie samen met de bege-
leider heb je een hele lijst met positieve eigenschappen en kracht-
bronnen. Ik liet een deelnemer de lijst voorlezen en ze zat gewoon 
te stralen toe ze al haar positieve eigenschappen achter elkaar zag 
staan. Vervolgens gaan we aan de slag met een actieplan. De deel-
nemer heeft de regie en bepaalt aan welke doelen gewerkt wordt. 
Door de positieve benadering stuiten we op minder weerstand en 
verbetert het contact met de deelnemers. 

Vertrouwen in plaats van controleren
Een goede werkrelatie met de deelnemer is van groot belang. 
‘Deelnemers formuleren zelf hun wensen op ieder leefgebied en 
wij begeleiden hen en geven hen vertrouwen dat ze het kunnen. 
We verwachten met deze aanpak, vertrouwen in plaats van con-
troleren, de kans te vergroten dat deelnemers niet afhaken. 
De vernieuwde methodiek is natuurlijk geen wondermiddel, 
maar we geloven erin dat als we de deelnemer centraal stellen en 
verantwoordelijk maken, de deelnemer niet alleen succesvoller is, 
maar wij als begeleiders ook prettiger werken.’

‘Bij het voorlezen van de Krachtinventarisatie 
zat ze te stralen’

Interview Franca van den Munckhof, medewerker Exodushuis Venlo
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In navolging van de actiedag voor kinderen van gevangenen in juni 
2015 spraken Winie Hanekamp van Exodus, Shari en Terry (die een 
ouder in detentie hadden) op donderdag 14 januari met verschil-
lende leden van de Vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid 
in de Tweede Kamer, te weten Madeleine van Toorenburg (CDA), 
Brigitte van der Burg (VVD), Marith Volp (PvdA) en beleidsmede-
werker van de SGP Willem de Wildt. 

Wensenlijst 
Tijdens de actiedag in juni overhandigden Shari en Terry de wen-

Steun voor kinderen van gevangenen

v.l.n.r. Brigitte van der Burg (VVD), Madeleine van Toorenburg (CDA), Shari en Terry
(ambassadeurs). Marith Volp (PvdA), Willem de Wildt (SGP) en Winie Hanekamp.

senlijst van de kinderen aan Marith Volp, onder toeziend oog van de 
kinderombudsman. 

Expertmeetings 
Na afl oop van de actiedag zijn er verschillende expertmeetings 
geweest om te werken aan de wensenlijst van de kinderen. Daarbij 
aanwezig zijn politie, advocatuur, onderwijs, universiteit en erva-
ringsdeskundigen. 

Conferentie 
In mei van dit jaar gaan Winie Hanekamp en Marieke van Zwam 
(coördinator Vrij Verantwoord Vaderschap) naar de conferentie 
van Children of Prisoners Europe in Zagreb. Dit is een jaarlijkse 
conferentie voor Europese organisaties die zich bezighouden met 
de rechten van kinderen van gevangenen. 

Online forum
In navolging van de wensenlijst komt eind mei een forum 
online waar kinderen en partners van gedetineerden via 
een beveiligde omgeving contact met elkaar kunnen hebben 
en ervaringen kunnen uitwisselen. 
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Vijf regio’s voor Exodus
Regio  Directeur-bestuurder
Noord-Holland  De heer Ed Deij
Zuid-Holland Mevrouw Lara van der Well
Noord en Oost Nederland De heer Richard van Leeuwen
Midden Nederland De heer Marc Groenendijk
Zuid Nederland Mevrouw Roos Wisse

Vanaf 1 januari 2016 kent de Exodusor-
ganisatie niet langer elf stichtingen, 
maar vijf regio’s die volgens gezamen-
lijke afspraken regionaal werken. Vanaf 
1 januari 2017 zullen de verschillende 
stichtingen zijn gefuseerd tot vijf regi-
onale stichtingen die ieder met profes-
sionals en vrijwilligers een diversiteit 
aan diensten aanbieden aan gedetineer-
den, ex-gedetineerden en hun familiele-
den. De vijf regio’s worden aangestuurd 
door een directeur-bestuurder, die 
door de regionale Raden van Toezicht 
vanaf 1 januari 2016 zijn benoemd:

De directeur Exodus Nederland, Jan van Gils 
(zie cover pagina) geeft direct leiding aan 
het verenigingsbureau, dat bestaat uit het 
servicebureau en Vrijwilligers & Kerkzaken. 

De voormalig stichtings-directeuren Frans 
Theunissen, Myriam van Lin, Jan Molmans 
en Jos Pieters zijn allen nog werkzaam bij 
Exodus, maar niet in functie van directeur. 
De heer Harm Jager, voormalig directeur van 

Stichting Exodus Alkmaar, nam per 1 januari 
2016 afscheid om met welverdiend pensioen 
te gaan. De heer Frank Stam, voormalig di-
recteur van Stichting Exodus Amsterdam, zal 
per 1 juni 2016 uit dienst treden eveneens 
om met welverdiend pensioen te gaan. 
Met deze vereenvoudiging van de structuur 
van Exodus, verwachten we nog beter samen 
te werken te kunnen werken zowel intern 
als met onze extern belanghebbenden. Sinds 

de veranderde fi nancieringstructuur in 2014 
is de Directie Forensische Zorg één van de 
belangrijkste inkopers van de begeleiding die 
Exodus biedt aan (ex-)gedetineerden. Ook 
werken we steeds meer en beter samen 
met de verschillende gemeenten op het 
gebied van bijvoorbeeld ambulante onder-
steuning aan (ex-)gedetineerden. Met de 
vernieuwing van de methodiek, in samen-
werking met de Radboud Universiteit, wil 
Exodus zich onderscheiden door gemoti-
veerde (ex-)gedetineerden die deelnemen 
aan het begeleidingsprogramma in hun 
kracht te zetten. Niet voor niets noemen 
we de methodiek ‘Jouw Kracht. Exodus 
biedt perspectief met Krachtwerk’. 

☛ Lees op pagina 3 het interview met Kracht-
coach Franca van de Munckhof
☛ Lees op deze pagina het interview met Roos 
Wisse, directeur-bestuurder van Exodus Zuid 
Nederland

LOKAAL UITGELICHT

Leren van elkaar
Roos Wisse is sinds 1 januari directeur-bestuurder van Exodus Zuid 
Nederland, waar Exodus Venlo, Exodus Zuid-Limburg en Exodus 
Den Bosch onder vallen. Zij zegt daarover: ‘We moeten de krachten 
bundelen en van elkaar leren. Het voordeel van het samengaan is dat 
we ervaringen met elkaar kunnen delen en op grond daarvan vernieu-
wingen kunnen doorvoeren.’

Voordelen
De Regio Zuid omvat de provincies Limburg, Noord-Brabant en 
Zeeland. Roos Wisse heeft direct al gebruik gemaakt van de voordelen 
die regionale bundeling biedt.  ‘Zo heb ik de vrijwilligerscoördinator 
in Den Bosch gevraagd om in die functie voor de drie stichtingen te 
gaan werken. We kunnen door de samenvoeging e�  ciënter werken.’ 
Door goed samen te werken met de regiocoördinator Vrijwilligers & 

Kerkzaken kan het vrijwilligerswerk van Exodus in Zuid-Nederland 
versterkt worden. Daardoor kan Exodus beter inspringen op nieuwe 
kansen die ontstaan. 

Ideale buurman
Dit jaar gaat er nog veel energie zitten in de vorming van de nieuwe 
stichting Exodus Zuid Nederland. In 2017 moet dat voor elkaar zijn. 
Maar tegelijkertijd wil Roos Wisse al wel starten met een aantal nieuwe 
projecten. ‘In Den Bosch hebben we het project “ideale buurman”. We 
willen met de omwonenden van het Exodushuis allerlei activiteiten 
gaan opzetten. Bijvoorbeeld door samen te werken in onze moestuin 
of de kas. Je kunt ook denken aan het organiseren van een voetbaltoer-
nooi. We gaan actief de wijk in om het contact met de buurtbewoners 
op te bouwen. Dat kan heel goed zijn voor onze bewoners. Maar ook 
de buurtbewoners krijgen aanspraak en onze aanpak kan vereenzaming 
bij hun tegengaan.’ Het is bedoeling dat dit project in april of mei, als 
het wat beter weer is, van de grond komt.

Hulp kinderen gedetineerde ouders
In Venlo komt er een pilot voor het ontwikkelen van een hulpverle-
ningsprogramma voor kinderen van gedetineerde ouders. Kinderen 
mogen niet gestraft worden voor het feit dat een van hun ouders 
in de gevangenis zit. Onderdelen van het project zijn onder andere 
lespakketten voor scholen en voorlichting voor onder andere politie, 
docenten, wijkteams en huisartsen. Het is de bedoeling dat deze pilot 
binnen een paar weken van start gaat en uiteindelijk landelijk ingezet 
kan worden. [W.M].

Interview met Roos Wisse, directeur-bestuurder Exodus Zuid Nederland

‘We moeten de krachten bundelen’
Met ingang van 1 januari heeft Exodus 

een ingrijpende organisatorische wij-
ziging ondergaan om zijn taken in de 

toekomst nog beter te kunnen vervullen. 
De Exodushuizen zijn voortaan gebun-

deld in vijf regio’s. 

▲
▲

▲
▲

▲

Vlnr Richard van Leeuwen, Lara van der Well, Jan van Gils, Ed Deij, Roos Wisse en Marc Groenendijk.
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☛  Vervolg van pagina 2, Uit de bak weer aan de bak?

Leroy (echte naam is bekend bij de redactie), 32 jaar, bewoner Exodushuis Leiden

‘Ik leer steeds beter mijn hart te volgen’

‘Ik geef mijn 

werknemers 

betaald verlof 

voor 

vrijwilligerswerk’

Het communicatiebureau van Richard Hofsink doet veel opdrachten 
voor non-pro� t organisaties, zoals zorg-, onderwijs- en hulpverlenin-
ginstanties. Hofsink: ‘Ik was al langer bezig met idee om dit soort 
organisaties structureel iets te kunnen bieden. Ik wist alleen nog niet 
op welke manier. Toen één van mijn medewerkers naar mij toe kwam 
met de vraag of hij vrij kon krijgen voor zijn vrijwilligersactiviteiten 
bij Exodus viel opeens het kwartje! Ik besloot alle werknemers één 
dag of dagdeel per maand betaald vrij te geven om vrijwilligerswerk te 
kunnen doen. Afhankelijk van het aantal uren dat ze werken. Ze krij-
gen die dag dan gewoon doorbetaald, maar geven er zelf een zinvolle 

Eigenaar en oprichter van communicatiebureau 

BLDSPRK communicatievormgeving, Richard 

Hofsink, besloot zijn werknemers betaald vrij te 

geven om vrijwilligerswerk te doen. ‘De enthousiaste 

verhalen van mijn collega die vrijwilligerswerk doet 

voor Exodus, zette mij aan het denken. Op welke 

manier kan ik als werkgever hieraan bijdragen?’

invulling aan. Op deze manier is iedereen vrij om zelf te kiezen welk 
vrijwilligerswerk ze doen. Ik faciliteer de tijd, en zij doen ermee wat ze 
zelf willen.’

Enthousiasme
‘Het team enthousiasmeert elkaar met hun ervaringsverhalen, wat er 
in resulteert dat iedereen vrijwilligerswerk doet! Naast activiteiten voor 
Exodus, is er een collega die zijn buurvrouw ondersteunt, een collega 
die een verwendag organiseert voor verstandelijk gehandicapten en een 
collega die een musical instudeert met basisschoolleerlingen. Ik merk 
het plezier dat ze hebben in het vrijwilligerswerk, zie hun enthou-
siasme en hoor de verhalen. Mijn collega die activiteiten doet voor 
Exodus vertelt er veel over, het doet iets met hem. Dat vind ik mooi 
om te zien.’  

Voorbeeld
De afgelopen tijd heeft Hofsink meerdere bevriende ondernemers ge-
sproken over zijn keuze om zijn personeel door te betalen tijdens hun 
vrijwilligerswerk. Hofsink: ‘Iedereen reageert enthousiast. Ze vinden 
het een leuk idee en beoordelen het positief. Ze zijn zelf nog niet tot 
actie overgegaan, maar het zet hen misschien aan het denken. Wie 
weet volgen ze mijn voorbeeld!’

mensen, hoe beter ik mezelf leer kennen. 
Hoe beter ik leer mijn hart te volgen.’

Toekomst
De komende tijd wil Leroy zich oriënteren 
op zijn toekomst. Het liefst vindt hij een 
baan waarbij hij kan werken met ouderen of 
kinderen. ‘Ik zou het heel bijzonder vinden 
om met kinderen te werken die een beper-
king hebben. Echt de tijd te nemen voor zo’n 
kind, aandacht en een goed gesprek. Dat lijkt 
me heel leuk om te doen.’

prima om dit werk te doen, maar hier ligt niet 
mijn hart. Het geeft mij op dit moment ritme 
en de kans om mijzelf verder te ontwikkelen. 
Om een nieuwe start te maken moet je bij nul 
beginnen. Dit is weer een stapje in de goede 
richting. Hoe meer contact ik heb met andere 

Leroy woont nu bijna twee maanden in het 
Exodushuis in Leiden. Vanaf dag één ging hij 
aan de slag in ‘het groen’, een dagbesteding 
waarbij hij de straten netjes houdt in de stad. 
Snoeien, onkruid wieden en afval weghalen 
horen bij zijn dagelijkse taken. ‘Ik vind het 

‘Al mijn hele leven help ik andere mensen, het zorgzame en behulpzame 
zit in mij. Ik zou graag een opleiding volgen om te kunnen werken met 
bijvoorbeeld ouderen of kinderen. Uiteindelijk zal ik leren waar ik goed in 
ben, zal er een plek zijn waar ik tot mijn recht kom.’
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Shirma Rouse en band verzorgde het 
Exodusconcert 2016 voor de vrouwen van 
PI Nieuwersluis. Het winnende gedicht ‘Jezus 
lijdt in triplex’ van gedetineerde Frank J. won 
en werd door Shirma op muziek gezet en 
muzikaal ten gehore gebracht. Het Exodus-
concert werd op Tweede Paasdag uitgezon-
den op Radio 5 bij KRO-NCRV programma 
Volgspot gepresenteerd door Hijlco Span. 

Exodusconcert in 
PI Nieuwersluis

Workshops over verantwoord 
vaderschap in gevangenissen

Het is van groot belang dat vaders die een tijd 
in gevangenschap moeten doorbrengen tijdens 
hun detentie blijven werken aan een goede 
relatie met hun kinderen. Om dit proces bij 
gedetineerde vaders te ondersteunen biedt Exo-
dus het project Vrij Verantwoord Vaderschap 
(VVV) aan in penitentiaire instellingen. 

Wetenschappelijk onderbouwd
Het vaderschapsproject bestaat uit acht 
workshops van twee uur. Gedetineerden die 
mee willen doen kunnen zich zelf opgeven. Het 
aantal deelnemers per serie workshops is maxi-
maal tien.Elly Meeuwissen, Johan Bruining en 
Ben Limahelu verzorgen als vrijwilligers van 
Exodus workshops VVV in de P.I. Lelystad. De 
aanpak ligt vast in een wetenschappelijk onder-
bouwd draaiboek voor de acht bijeenkomsten. 
Dit draaiboek wordt ook in andere gevangenis-
sen bij dit project gebruikt. 

Ervaringen met eigen kinderen
Elly Meeuwissen: ‘Elk van die acht dagen 
bevat een aantal stappen die we met de vaders 
doorlopen, maar we hebben ook wel vrijheid 
om dat afhankelijk van de situatie soms anders 
in te vullen.’ Johan Bruining: ‘Het mooie is dat 
we het programma kunnen afstemmen op de 
deelnemende vaders. We hebben natuurlijk zelf 
thuis ook ervaringen met onze eigen kinderen 
en die kunnen we delen met de deelnemers.’ 

Elly en Johan zijn in Lelystad de trainers en Ben 
staat hen bij als ondersteuner.

Papaboek 
De deelnemers aan de workshops moeten � ink 
aan de slag met het maken van opdrachten. 
Bijvoorbeeld het maken van een papaboek, 
waardoor het kind een completer beeld krijgt 
wie zijn vader is. Of de deelnemers schrijven 
een brief aan een van hun kinderen, of die nu 
verstuurd wordt of niet. Dat helpt hen om hun 
gevoelens te verwoorden. 

Motief 
Niet altijd weten gedetineerden die zich aan-
melden waar ze ja tegen zeggen. Soms is het 
belangrijkste motief om even weg te zijn uit 
het saaie gevangenisregime. Johan: ‘We moeten 
gewoon incalculeren dat mensen daardoor afha-
ken. Want ze komen dan wel tot ontdekking dat 
ze echt aan het werk moeten.’

Betekenis detentie
De twee uur durende workshops zijn intensie-
ve bijeenkomsten, zowel voor deelnemers als 
trainers. In de workshops wordt onder andere 
gebruik gemaakt van ondersteunend materiaal 
als � lmpjes en muziek. En er komen thema’s 
aan de orde als: wat betekent jouw detentie voor 
je kind en hoe pak jij jouw rol als vader op in 
detentie. 
Johan: ‘Ze zijn soms ook geraakt door de 
� lms die we ze laten zien. Dat zie je aan hun 
lichaamstaal.’ En Elly benadrukt: ‘Sommigen 
durven zich heel kwetsbaar op te stellen. Dat 
doen ze anders nooit.’

De vrijwilligers van Exodus merken vaak in 
contacten met deelnemers uit vorige workshops, 
dat er bij hen echt iets veranderd is. Elly: ‘Daar 
krijg ik echt kippenvel van. Als we één vader 
echt bereikt hebben, dan hebben we al succes.’ 
En Ben vult aan: ‘En ze vertellen het ook weer 
door aan anderen.’ [W.M]. 

Eind mei komt het jaarverslag 2015 gereed. 
Op onze website www.exodus.nl kunt u een 
exemplaar downloaden of online lezen. Ont-
vangt u het jaarverslag liever in uw mailbox, 
laat het ons weten via info@exodus.nl, dan 
sturen we u een exemplaar toe.  

Jaarverslag 2015


