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Je kind op bezoek in de PI

Regelmatig zijn er speelmiddagen (OKD, 
dit staat voor Ouders, Kinderen en Detentie).
Dit is voor kinderen tot 16 jaar.  Je kunt 
er samen spelen, knutselen of kletsen. Een 
middag alle aandacht voor je kind. Er is 
geen andere familie bij. Het bezoek duurt 
(ongeveer) twee uur.  We zitten in een 
zaaltje dat gezellig is ingericht, er is altijd 
iemand aanwezig vanuit de PI en een vrij-
williger van Exodus Nederland.

Vrijwilligers

Exodus heeft vrijwilligers die er zijn voor 
jou en jouw kind. Zij helpen tijdens de 
middagen en kunnen je kind vervoeren. 
Natuurlijk mag de moeder, verzorger of
familielid van je kind hem of haar naar de 
PI brengen. Maar als dat niet kan, heb je 
dus de mensen van Exodus. Zij weten dat 
het soms een moeilijke tijd kan zijn. Hen 
hoef je daarover niets uit te leggen. Zij 
maken eerst uitgebreid kennis met je kind 
en de moeder.
Vrijwilligers worden goed uitgezocht. Ze moe-
ten een Verklaring Omtrent Gedrag hebben, 
ze worden extra gescreend en krijgen een 
training. Ze zijn er voor jou en je kind.

Vrijwilligers zijn mannen of vrouwen, 
oud of jong, in Nederland of 

een ander land geboren.

Hoe kun je dit regelen?

Als jij ook graag je kind op deze manier op 
bezoek wilt, moet je dat zelf regelen. Eerst 
moet je weten of de moeder / verzorger 
en je kind dat willen. Daarna neem je con-
tact op met de case-manager, een Geeste-
lijk Verzorger of de contactpersoon van de 
ouderkind-dag. Die vraagt aan de moeder / 
verzorger om toestemming. Dan wordt er 
voor het vervoer een vrijwilliger gezocht.

Ervaringen

De vaders en kinderen die al meedoen 
zijn er heel blij mee. Kinderen verheugen 
zich op het bezoek; op de aandacht van 
hun vader en het samen bezig zijn.
Vaders merken dat ze hun kind beter le-
ren kennen. We hopen dat ook jij en jouw 
kind ervan gaan genieten!

Meer informatie?

Neem contact op met je mentor. Je men-
tor kan je ook opgeven hiervoor. Je kunt 
ook contact opnemen met de coördinator 
van Exodus:

Wat doet Exodus Nederland  
nog meer?

De vrijwilligers van Exodus Nederland 
kunnen jou of jouw achterblijvende gezin 
en partner op verschillende manieren tot 
steun zijn. Ze kunnen:
-	 Bij jou op bezoek komen in de PI als je 

je verhaal kwijt wilt
-	 Jouw gezin en partner bezoeken als je 

denkt dat zij steun kunnen gebruiken
-	 tot steun zijn als je vrijkomt uit de ge-

vangenis 

Ook kun je je aanmelden voor begeleiding 
in een Exodushuis, om jouw terugkeer in 
de samenleving goed te laten verlopen. 
Dit kan op drie manieren:
-	 Bij een voorwaardelijke veroordeling gaat 

plaatsing binnen een forensische zorgtitel 
via de reclasseringsorganisaties. Neem 
contact op met je reclasseringswerker. 

-	 Bij detentiefasering kun je je voor een 
plaatsing bij Exodus melden bij de case-
manager in de PI waar je verblijft.

-	 Heb je geen forensische zorgtitel en geen 
detentiefasering dan kun je je aanmelden 
voor vrijwillige plaatsing in een Exodus-
huis. Hieraan zijn andere voorwaarden 
verbonden, neem contact op met de 
casemanager in de inrichting. Je kunt ook 
contact opnemen met het Centraal Aan-
meldteam van Exodus Nederland om de 
mogelijkheden te bespreken. 
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Je kind op bezoek in de PI

Regelmatig zijn er speelmiddagen 
(OKD, dit staat voor Ouders, Kinderen en 
Detentie). Dit is voor kinderen tot 16 jaar. 
Je kunt er samen spelen, knutselen of 
kletsen. Een middag alle aandacht voor 
je kind. Er is geen andere familie bij. Het 
bezoek duurt (ongeveer) twee uur. 

We zitten in een zaaltje dat gezellig is 
ingericht, er is altijd iemand aanwezig 
vanuit de PI en een vrijwilliger van Exodus.

Vrijwilligers

Exodus heeft vrijwilligers die er zijn 
voorjou en jouw kind. Zij helpen tijdens 
de middagen en kunnen je kind vervoeren. 
Soms mag de moeder, verzorger of 
familielid van je kind hem of haar naar de 
PI brengen. Maar als dat niet kan, heb je 
dus de mensen van Exodus. Zij weten dat 
het soms een moeilijke tijd kan zijn. 

Zij maken eerst uitgebreid kennis met je 
kind en de moeder. Vrijwilligers worden 
goed uitgezocht. Ze moeten een Verklaring 
Omtrent Gedrag hebben, ze worden extra 
gescreend en krijgen een training. Ze zijn 
er voor jou en je kind.

Hoe kun je dit regelen?

Als jij graag je kind op deze manier op 
bezoek wilt, moet je dat zelf regelen. 
Eerst moet je weten of de moeder / 
verzorger en je kind dit willen. Daarna 
neem je contact op met de case-manager, 
de Geestelijk Verzorger of iemand van 
Exodus. Deze persoon vraagt de moeder / 
verzorger om toestemming. Daarna wordt 
er voor het vervoer een vrijwilliger gezocht.

Ervaringen

De vaders en kinderen die al meedoen 
zijn er heel blij mee. Kinderen verheugen 
zich op het bezoek; op de aandacht van 
hun vader en het samen bezig zijn. Vaders 
merken dat ze hun kind beter leren 
kennen. We hopen dat ook jij en jouw kind 
ervan gaan genieten!

Meer informatie?

Voor meer informatie of om je op te geven, 
neem je contact op met je case-manager. Je 
kunt ook contact opnemen met de coördi-
nator van Exodus:

Wat doet Exodus Nederland 
nog meer?

De vrijwilligers van Exodus Nederland 
kunnen jou of jouw achterblijvende gezin 
en partner op verschillende manieren tot 
steun zijn. Ze kunnen:

-  bij jou op bezoek komen in de PI als je 
je verhaal kwijt wilt

-  jouw gezin en partner bezoeken als je 
denkt dat zij steun kunnen gebruiken

-  tot steun zijn als je vrijkomt uit de 
gevangenis

Ook kun je je aanmelden voor begeleiding 
in een Exodushuis, om jouw terugkeer in
de samenleving goed te laten verlopen.

Voor meer informatie neem je contact op 
met je casemanager of met Exodus.
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