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Op vrijdag 4 november vond in Amersfoort 
de jaarlijkse landelijke vrijwilligersdag 
plaats voor vrijwilligers van Exodus die 
zich inzetten voor (ex-)gedetineerden.

☛  Lees verder op pagina 3

Vrijwilligersdag 2016 
‘Jouw Kracht’

☛  Lees verder op pagina 4 Lokaal Uitgelicht

’Kinderen van gedetineerde ouders zijn ongewild 
slachtoffer van de daden van hun ouders. Zij ervaren 
veel problemen: verdriet, schuldgevoel, schaamte, 
problemen op school en uitsluiting. Een deel loopt zelfs 
het risico op extreme psychische problemen. Deze 
kinderen krijgen vaak niet de zorg die zij nodig hebben. 
Hier wil Karin Goosen, projectleider en begeleider in 
het Exodushuis in Venlo, verandering in brengen met 
het project ‘Kind: geen schuld, geen straf!’. Samen met 
Melisa Finisie, ex-gedetineerde en oud-bewoner van het 
Exodushuis, zet Karin zich in voor kinderen van gedeti-
neerde ouders. 

Karin Goosen en Melisa Finisie van Exodus Venlo

‘ Ik wil niet dat kinderen 
onschuldige slachtoffers 
worden’

Trainer Krachtwerk Holly HaylockGezegende 

Kerst

Voorspoedig 

Nieuwjaar
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‘Voorkomen dat deze kinderen 
met schaamte verder moeten leven’
Kinderombudsman Margrite Kalverboer heeft zich, sinds ze op 22 april 

van dit jaar aantrad, al breed georiënteerd op haar nieuwe werkterrein. 

De nieuwe kinderombudsman heeft de afgelopen maanden een kinder-

rechtentour gemaakt. Ze heeft daardoor de problemen van kinderen van 

gedetineerden duidelijk op het netvlies gekregen.

Bezoek Kalverboer aan jongerenambassadeurs

Op het online forum van Exodus kunnen 
familieleden van gedetineerden terecht om 
anoniem contact te hebben met lotgenoten, 
om ervaringen uit te wisselen, elkaar een 
hart onder de riem te steken of 
te verwijzen naar instanties die kun-
nen helpen. 

Het forum bezoek je via de website van 
Exodus: www.exodus.nl 

’Als een van de ouders in de gevangenis 
komt wordt een kind heel kwetsbaar. Het is 
een schrijnend probleem. We moeten voor-
komen dat deze kinderen met schaamte en 
een capuchon over hun hoofd verder moe-
ten met hun leven,’ zegt ze in een gesprek 
met Exodus Info.

Diepe indruk
Tijdens haar oriëntatieronde heeft zij on-
der andere gesproken met een aantal jong 
volwassenen die als kind geconfronteerd 
werden met een gedetineerde ouder. De 
verhalen die zij vertelden hebben diepe 
indruk op haar gemaakt. 
‘Bijvoorbeeld het verhaal van een meisje 
dat op 16-jarige leeftijd meemaakte, dat 
haar vader werd gearresteerd wegens een 
vermogensdelict. Haar moeder en zijzelf 
werden ook opgepakt. Het meisje mocht 
na verhoor weer naar huis, maar haar 
moeder heeft tien dagen vast gezeten. Dan 
komt zo’n meisje thuis en daar is dan nie-
mand. Ze is eerst nog bij een vriendinnetje 
geweest, maar je moet in die situatie ineens 
alles zelf doen. Het is onvoorstelbaar dat 
dat zo gaat. Er is schaamte en ongeloof. Al 
die emoties. En wat doe je op school? Ze 

zei dat het in haar leven veel kapot had 
gemaakt. Ze zat destijds op het gymnasium, 
maar heeft dat niet afgemaakt. 
Zij had graag gewild dat er iemand fysiek 
beschikbaar was om haar vragen te 
beantwoorden en niet alleen een telefoon-
nummer dat ze kon bellen als ze iets wilde 
weten. 

Tegenstrijdige gevoelens
Zo’n meisje worstelt op dat moment met 
tal van tegenstrijdige gevoelens en het is 
van groot belang dat er iemand is tot wie 
ze zich kan richten als ze die behoefte 
voelt. En wat ook meespeelt: als er iets met 
de vader gebeurt, dan gebeurt er ook iets 
met de moeder. Er kunnen ineens financiële 
problemen zijn en de moeder is natuur-
lijk ook emotioneel geraakt. En dan voelt 
het kind dat het ook de moeder aan het 
kwijtraken is.’

Margrite Kalverboer kent de problemen 
van jongeren die zelf een delict gepleegd 
hebben, want ze heeft in het verleden ze-
ven jaar in een jeugdinrichting gewerkt. En 
die jongeren kwamen vaak zelf ook uit een 
milieu waarin criminaliteit een rol speelde.

Jongeren betrekken
Ongeveer 25.000 kinderen in Nederland 
hebben een ouder die in de gevangenis zit. 
‘Veel jongeren in deze situatie hebben zelf 
wensenlijstjes voor verbeteringen gemaakt. 
De volgende belangrijke stap is natuurlijk 
hoe je dat in de praktijk gaat aanpakken. 
En daar moet je naast de professionals ook 
de jongeren zelf bij betrekken. Maar we 
moeten ons wel realiseren, dat er in dit 
soort gevallen geen makkelijke oplossingen 
zijn.’ W.M. 

Kinderombudsman met ambassadeurs

Online forum 
voor familieleden

Dank aan alle donateurs 

die Exodus in 2016 

steunden met een gift.

Jullie betrokkenheid is van 

onschatbare waarde!
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EXODUS SPREEKT

Sinds 1 januari 2016 is de Raad van Toezicht van Exodus Neder-
land vernieuwd. Als voorzitter is aangetreden Marianne Luyer, 
ondernemer en adviseur op het gebied van verandermanagement, 
leiderschap en governance en toezichthouder bij diverse maat-
schappelijke organisaties. 

‘Jan Eerbeek, die in 1981 Exodus heeft opgericht, heeft het 
Exodus-gedachtegoed aan ons toevertrouwd. Het voelt als een 
opdracht naar de toekomst om goed met dit erfgoed om te gaan. 

Ik heb een grote drive en passie voor de doelgroep van Exodus. 
Die betrokkenheid begon tien jaar terug in de PI van Almere. 
Ik speel piano en maakte als vrijwilliger in de PI muziek met de 
gedetineerden. Dat ging van Bach tot de Beatles, we zongen zelfs 
psalmen, want ik blijf trouw aan de kerk waar ik vandaan kom. 

Muziek maken met gedetineerden was geweldig om te doen, het 
inspireerde mij enorm. Muziek gaat dwars door alle culturen 
heen en roept direct emoties op waardoor je snel tot de kern van 
het leven komt. Dit contact met gedetineerden, maar ook het 
contact dat Exodus heeft met haar vrijwilligers, zie ik als een 
rijkdom. 

Het vermogen van de medewerkers van Exodus om heel dicht 
bij mensen te staan die anders in het leven staan is bijzonder, en 
zeker ook inspirerend voor andere bedrijven. Om nog meer van 

Exodus te zien en te horen, ga ik het komend half jaar de vijf 
regio’s bezoeken. 

Exodus heeft een turbulente periode van transitie achter de rug 
en gaat nu bouwen aan creatief ondernemerschap. Vanuit de RvT 
kan ik deze professionalisering ondersteunen, dit was voor mij 
een goed moment om aan te treden. 

Vanuit de RvT kunnen wij bewaken en stimuleren dat de goede 
processen op de juiste plek plaatsvinden. Daarbij houden we niet 
alleen de bedrijfsbelangen in het oog, maar ook of we erin blijven 
slagen dienend te zijn aan de samenleving.’

‘Muziek maken met 
gedetineerden inspireerde 
mij enorm’ 

Kennismaking met Marianne Luyer, voorzitter Raad van Toezicht Exodus Nederland.
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Begin november openden Exodus Noord en Oost 
Nederland en Kringloopwinkel Plus een kringloop-
winkel aan de Graaf Adolfstraat 41 te Groningen. 
Met deze samenwerking wordt mogelijk gemaakt 
dat deelnemers van Exodus op structurele wijze 
werkervaring en arbeidsritme kunnen opdoen als 
medewerker in de kringloopwinkel. 

Beide stichtingen vinden elkaar in het uitgangspunt 
dat alle mensen een nieuwe kans verdienen en van 
betekenis kunnen zijn in de samenleving. Zij zijn 
blij met deze ontwikkeling en kijken uit naar een 
lange en vruchtbare samenwerking!

☛ Vervolg Vrijwilligersdag 2016 ‘Jouw Kracht’

Het thema van de Vrijwilligersdag is Jouw Kracht, verwijzend naar de vernieuwde me-
thodiek van Exodus om (ex-)gedetineerden de regie over hun leven in eigen hand te laten 
nemen. Inhoudelijke bijdragen dit jaar kwamen van trainer Krachtwerk Holly Haylock en 
Toon Walravens, directeur van Walravens Zorgadvies.  Holly gelooft dat ’Wat er goed gaat, 
daar kun je op bouwen’. De essentie van de begeleidings methodiek Krachtwerk is dat we 
met zijn allen geloven dat iedereen kan herstellen. 

Het verhaal van Toon Walravens sluit daar naadloos op aan. Dagvoorzitter Klaas Drup-
steen interviewt hem over zijn leven. Hij werd op tien-jarige leeftijd uit huis geplaatst, via 
verslavingen, criminele activiteiten en een aantal jaar in de gevangenis kwam hij uitein-
delijk tot herstel. Hij is nu directeur van zijn eigen adviesbureau, hij adviseerde de GGzE, 
werkte bij de Woenselse Poort en schreef een boek over zijn leven ‘Toon W. is hersteld. Zijn 
boodschap is dat je met veel kracht en strijd je leven een andere draai kunt geven. 

De muziek werd verzorgd door Maarten Peters en Margriet Eshuijs. Zij vertolkten onder 
andere het lied dat Maarten Peters vorig jaar schreef met de gedetineerden uit PI Alphen 
aan de Rijn. 

De slotwoorden waren voor oprichter Jan Eerbeek die de vrijwilligers ieder jaar een mooi, 
nieuw symbool overhandigt. Dit jaar waren het drie schakels van een ketting, symbolise-
rend de schakel tussen deelnemer en begeleider met de middelste schakel als verbinding. 

Exodus opent Kringloop-
winkel in Groningen
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Onwetendheid
Karin vertelt dat de zorg voor deze 
kinderen vaak te kort schiet, simpelweg 
doordat hulpinstanties en scholen niet 
weten dat een ouder in detentie zit. Om 
dit te doorbreken, brengt ze in kaart hoe 
de zorg voor deze kinderen nu geregeld is 
in de gemeente Venlo. Hiervoor spreekt 
ze met diverse hulpinstanties zoals Veilig 
Thuis en Jeugdzorg, maar ook met de 
Politie, scholen en de gemeente. 

Geen hulp
Het project moet er toe leiden dat deze 
kinderen hulp krijgen als dat nodig is. En 
dat ze weten bij wie ze terecht kunnen 
met hun verhaal. Karin: ‘Het belang van 
het kind staat voorop. Ik wil dat alle 
kinderen de mogelijkheid hebben om 
een beroep te doen op hulp. Ook als de 
achterblijvende ouder dit niet doet.’ Aan 
het einde van dit jaar wil Karin duide-
lijk hebben wie welke rol speelt in het 
ketenwerkproces, van arrestatie tot het 
moment van terugkeer van de gedetineer-

de ouder. Zodat de zorg voor de kinderen 
in alle fases gewaarborgd blijft. 

Rol van school
Volgens Karin speelt school een belangrij-
ke rol. De leerkracht ziet de kinderen vijf 
dagen in de week. Maar uit eigen ervaring 
weet Melisa dat een leerkracht vaak niet 
weet dat een kind een ouder in detentie 
heeft. Melisa’s zoon Nagirio woonde bij 
zijn oma toen Melisa vastzat. Hem was 
verteld dat zijn moeder op vakantie was. 
Nagirio: ‘Na drie maanden vertelde mijn 
oma aan school dat mijn moeder vastzat. 
Toen pas wist ik dat het niet waar was.’

Informatievoorziening
De school moet dus weten dat een kind 
een ouder in detentie heeft. Karin legt 
uit dat dit een lastig punt is: ‘De Politie en 
hulpverleners mogen school wel inlichten, 
als het maar het belang van het kind dient. 
Als het goed lijkt te gaan met het kind, 
wordt school niet ingelicht.’ Ze vervolgt: 
‘Ik vind dat een school altijd moet weten 
dat een ouder in detentie zit. Detentie 
doet iets met het kind, ook al woont het 
kind veilig bij opa en oma. Ik ben nu in 
gesprek met diverse instanties hoe we dit 
kunnen aanpakken.’

LOKAAL UITGELICHT

☛  Vervolg van pagina 1

Scholing
Zolang de school niet wordt ingelicht, 
is het belangrijk dat leerkrachten weten 
wat voor gedrag een kind kan vertonen 
als  de ouder gedetineerd is. Melisa stelt 
dat leerkrachten een speciale training 
moeten krijgen, zodat zij de juiste hulp 
kunnen bieden. Ze vertelt dat Nagirio veel 
last had van verminderde concentratie 
tijdens haar detentie. Nagirio: ‘In de klas 
durfde ik niet te zeggen dat mama vastzat, 
maar misschien wel als de juf had gevraagd 
waarom ik zo afwezig was. Dan had ik 
een maatje met wie ik het kon delen. Nu 
wist niemand het.’ Melisa en Karin vinden 
dat er ook voor leerlingen een speciaal 
lesprogramma ontwikkeld moet worden.

Persoonlijk verhaal
Melisa ondersteunt Karin vier uur per 
week in haar werkzaamheden. Ze legt 
contacten met scholen en andere plekken 
waar jongeren komen, zoals voetbalver-
enigingen en buurthuizen. Daarnaast gaat 
ze regelmatig met Karin naar informatie-
bijeenkomsten. Soms vertelt ze daar ook 
haar verhaal. ‘Als ik de gelegenheid krijg 
om mijn eigen verhaal te vertellen, pak 
ik die met beide handen aan. Hoe vaker, 
hoe beter.’ Voordat Melisa bij het project 
betrokken raakte, gaf ze al voorlichting op 
middelbare scholen en ROC’s in Venlo. 
Sinds kort geeft ze ook voorlichting in de 
Randstad. 

Samenwerking
Voor het project is subsidie beschikbaar 
gesteld door de gemeente Venlo. Karin 
hoopt samen met de gemeente Venlo be-
gin 2017 met alle ketenpartners vervolg-
stappen te zetten. 

Karin: 
‘Ik wil niet dat kinderen onschuldige slacht-
offers worden. Ik wil niet dat kinderen lijden 
onder de daden van hun ouders. Dat doen ze 
toch wel, maar de schade moeten we zoveel 
mogelijk beperken.’

Karin Goosen (l) en Melisa Finisie 

‘Ik wil niet dat kinderen 
onschuldige slachtoffers worden’

Kind: Geen schuld, geen straf

‘Ik wil niet dat kinderen onschuldige slachtoffers worden’



Schrijfster Carry Slee 
over haar nieuwste boek

Hoe kwam je het idee voor een boek met 
dit thema?
Op Facebook blijft mijn geest jong. Ik heb 
daar 85.000 volgers en er zijn heel wat jon-
geren die mij berichtjes sturen en over hun 
dingen met mij praten. Zo heeft ook een van 
die berichtjes mij geïnspireerd tot het boek 
Verdacht. Ik had er toen ook iets over gelezen 
en ik zag er nog iets van op televisie. Toen ik 
dat zag dacht ik: ‘Jeetje, hoe zou het voor die 
kinderen zijn als zo’n vader nou ineens wordt 
opgepakt?’. De inspiratie komt dus uit een 
facebookbericht, maar daar ga ik verder niet 
op in want dat is natuurlijk iets privés en een 
soort van vertrouwen.

Je hebt met kinderen van gedetineerden 
gesproken om je voor te bereiden. 
Wat vond je van hun verhalen?
Ik vond de verhalen van de kinderen heel 
aangrijpend. Ouders spelen zo’n grote rol in 
het leven van kinderen en kinderen vertrou-
wen hen ook volledig. Het moet vreselijk zijn 
om te merken dat je vader of moeder dan 
ineens iets blijkt te doen wat niet door de 
beugel kan. Sommige kinderen gaan daardoor 

Het nieuwste jeugdboek (12+) van schrijfster Carry Slee gaat over de 

impact op je leven als blijkt dat je vader een delict heeft gepleegd. Exo-

dus is benieuwd naar hoe dit boek tot stand kwam en stelde haar een 

paar vragen.

Wat hoop je met dit boek te bereiken bij 
kinderen die het lezen?
Ik heb altijd dicht bij de doelgroep gestaan, 
daarom kan ik mij goed inleven in de leeftijd 
van de hoofdpersonen van mijn boeken. Er 
is in de loop van tijd veel veranderd, maar 
gevoelens zijn hetzelfde gebleven bij jonge-
ren. Verdriet is verdriet en boosheid blijft 
boosheid. Ik denk dat ik een soort feeling 
ervoor heb. Ook toon ik veel interesse in de 
doelgroep. Ik heb de personages van het boek 
allemaal een ander karakter gegeven zodat 
kinderen zich nog beter kunnen inleven in 
dit boek en van hun fouten kunnen leren. De 
focus ligt hierbij op Tess. Als kinderen met 
ouders in detentie te maken krijgen, worden 
ze gestigmatiseerd. Nu wilde ik altijd graag 
een thema aansnijden waar kinderen mee te 
maken kunnen krijgen en daar een boek over 
schrijven. Het boek dient dan als een hulp-
middel om door die moeilijke tijd heen te 
komen en te weten hoe je met zulke situaties 
om moet gaan. 

Verdacht, ISBN: 9789048834488 | € 14,99 | 

Leeftijd: 12+

ook aan zichzelf twijfelen: had ik iets kunnen 
doen om dit te voorkomen? Veel familie en 
klasgenoten hebben er dan een mening over, 
terwijl de kinderen natuurlijk nog steeds 
van hun ouders houden maar niet meer zo 
makkelijk bij hen kunnen zijn. De impact op 
het leven van kinderen was nog groter dan ik 
had gedacht. 

Carry Slee [copyright foto Hester Doove]

‘Verdacht’

Boek cover foto C
arry Slee

De reizende tentoonstelling ‘Laat me mezelf zijn – Het levensverhaal van Anne Frank’ 
streek eind oktober neer in de gevangenis in Zutphen. Dit is de zevende inrichting waar de 
tentoonstelling van de Anne Frank Stichting te zien is. Deze tentoonstelling is een samen-
werking tussen de Dienst Geestelijke Verzorging, Exodus en de Anne Frank Stichting. 

Het doel is om gedetineerden aan te zetten tot nadenken over omgaan met diversiteit. Vier 
gedetineerden werden opgeleid tot gids van de tentoonstelling. Bij de opening leidden zij de 
bezoekers rond en in de twee weken dat de tentoonstelling er is, leiden zij staf, medegede-
tineerden en schoolkinderen rond. 

Gids Andrew vertelde erg zenuwachtig te zijn voor deze eerste rondleiding die hij gaat 
geven, maar hij vindt het een erg bijzonder project waar aan hij graag mee wil doen. ‘Tijdens 
de training heb ik geleerd dat het belangrijk is te erkennen dat iedereen op zijn eigen 
manier betrokken is en mensen op hun eigen manier reageren.’

Directeur Dienst Geestelijke Verzorging, Thea Bogers, en directeur Exodus Nederland, Jan 
van Gils, lieten in hun toespraken weten vooral trots te zijn op de gedetineerden die aan de 
slag zijn gegaan met het verhaal van Anne Frank, zij vertelden beiden heel persoonlijk over 
hun gevoel bij deze gruwelijke geschiedenis.

‘Laat me mezelf zijn’ in Zutphense gevangenis

Jan van Gils, directeur Exodus Nederland. 
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en ben open over mijn verleden, want wat je 
gedaan hebt, staat los van wie je bent. 
Tijdens mijn detentie is het contact met mijn 
kinderen verbroken, ik heb er vier in de leeftijd 
van 12-16 jaar. Ik heb ze drie of vier jaar 
geleden voor het laatst gezien. Nu mag ik ze 
allen brieven sturen, maar een antwoord komt 
er nooit. Ik hoop dat als de kinderen straks 
gaan studeren en nog meer hun eigen keuzes 
gaan maken ze vragen gaan stellen en contact 
zoeken met mij. Het gaat goed met ze en daar 
ben ik heel dankbaar voor.’ 

De dichtbundel ‘Een hel tussen vier muren’ 
is voor € 10,00 te koop via Jongboek.nl 
(€ 7,50 voor het e-book)

‘Tien jaar na mijn arrestatie ben ik de website 
begonnen. Ik ben zelf inmiddels voor 95% 
vrijgesproken, maar ik weet wat gedetineer-
den meemaken. Ik weet hoe het is als de 
celdeur weer dicht gaat, hoe de omgang met 
andere gedetineerden is, hoe het eten is en 
heb gezien wat het betekent om geen bezoek 
te krijgen.

Vlak na mijn arrestatie was ik er slecht aan 
toe en zocht ik een manier om met mijn 
emoties om te gaan. Ik zag dat andere gede-
tineerden gedichten schreven, als een soort 
uitlaatklep. Ik wilde dat ook heel graag, maar 
dacht dat ik het niet zou kunnen. Ik ben 
uiteindelijk toch begonnen. Ik heb veel steun 
ervaren van het personeel, maar ook van 
medegedetineerden. Je kunt wel zeggen dat de 
grootste criminelen mij erdoorheen hebben 
gesleept. Ik heb daar geleerd het onderscheid 
te maken tussen de daad en de dader.

Direct na mijn vrijlating ging ik al op bezoek 
bij een medegedetineerde die ook vrijkwam, 
maar niemand had om naar terug te keren. 
Ik heb zelf ontzettend geluk gehad met het 
vertrouwen van een zakelijke relatie die ik 
kende van voor mijn detentie. Hij heeft altijd 
geloofd in mijn onschuld en kwam me iedere 
zes weken bezoeken. 

Na mijn vrijlating bood hij me een baan aan 
bij zijn adviesbureau. Ik ben opgeleid als 
ingenieur en heb altijd een betaalde functie 
gehad. Ik ben alweer tien jaar heel tevreden 
bij dit adviesbureau aan het werk. Mijn 
collega’s weten van mijn detentieverleden, 
maar naar buiten toe praten we hier niet over. 
Vandaar dat ik dit interview geef onder mijn 
schuilnaam. 

Sinds ik vrij ben, wil ik omzien naar ande-
re gevangenen. Ik ben Christen en zonder 
mijn geloof weet ik niet hoe ik er nu bij had 
gezeten. Ik wilde iets positiefs met mijn erva-
ringen doen. Ik ben de website begonnen en 
meldde me jaren geleden aan als vrijwilliger 
in de nazorg bij Exodus. Momenteel zet ik 
me in voor meerdere vrijwilligersorganisaties 
en bezoek gedetineerden. Ik geef voorlichting 

‘Wat je gedaan hebt, staat los van wie je bent’
O.G. noemt hij zichzelf, naar het platform OntrechtGedetineerd.nl dat hij oprichtte voor 
mensen die net als hij onterecht in detentie zaten, maar ook voor mensen die na hun deten-
tie hulp zoeken of vragen hebben. 

O.G. is een oud-gedetineerde die inmiddels zijn leven weer op de rit heeft en andere gedeti-
neerden ondersteunt als maatje. 

Via Uitgeverij Jongboek publiceerde hij een dichtbundel met werk dat hij in de gevangenis 
schreef, ‘Een hel tussen vier muren’. 

De foto

Ik kijk naar de foto aan de muur.
Ik ben bedroefd, ik kijk heel zuur.
Vier paar ogen kijken mij aan.
Wat heb ik ze toch aangedaan!
Al ruim een half jaar van elkaar gescheiden.
Iedereen moet hieronder lijden.
Helemaal niets heb ik van ze gehoord.
Mijn schuld, ik word helemaal gestoord.
God, wat mis ik toch hun gelach.
Denk aan het moment dat ik ze in mijn armen sluiten mag.
Ik kan alleen maar dromen van zo’n mooi moment.
Hun zo missen is iets dat nimmer went.

O.G. 

Gezegende 

Kerst

Voorspoedig 

Nieuwjaar


