VRIJWILLIGERS HERFSTKAMP
MAANDAG 17 T/M DONDERDAG 20 OKTOBER 2022
STANDPLAATS:REGIO VEENHUIZEN

Het herfstkamp is een intense, bijzondere en ontroerende week waarin maximaal 15 kinderen (leeftijd 8 t/m
15 jaar) en hun gedetineerde vader weer even de normale kleine dingen kunnen doen zoals samen lunchen,
knutselen, sporten en de verjaardag vieren. Het dagprogramma speelt zich af in de gevangenis waar de
vaders gedetineerd zitten.
In de avond verblijven de kinderen, samen met de vrijwilligers, op een kamplocatie in de buurt van de
gevangenis. Tijdens het herfstkamp ligt de focus op de band tussen de vader en zijn kind(eren). Met als doel
een activiteit te organiseren waarmee we het welzijn van de kinderen versterken door direct contact met de
ouder mogelijk te maken.
Elke vrijwilliger heeft zijn of haar eigen kwaliteiten, je hoeft dus niet alles te kunnen. Met elkaar bezorgen we
de kinderen een onvergetelijke tijd, afgestemd op de individuele behoefte van elk kind. De kinderen die
deelnemen aan het herfstkamp hebben ieder hun eigen verhaal en dat zie je terug in hun gedrag. Kinderen
kunnen zich niet of moeilijk uiten, vragen op negatieve wijze aandacht of zijn juist erg teruggetrokken. Dit
gedrag heeft een oorzaak die vaak buiten het kind zelf ligt.
Daarom zijn wij voor het herfstkamp op zoek naar diverse enthousiaste vrijwilligers die willen meehelpen dit
tot een onvergetelijk kamp te maken!
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GROEPSLEIDING
Je bent verantwoordelijk voor een groepje van maximaal drie kinderen.
Hiervoor draag je de zorg en heb je extra aandacht. Je bent in staat om
kinderen een gestructureerde en veilige omgeving te bieden.
ACTIVITEITENBEGELEIDER
Als activiteitenbegeleider ben je (mede) verantwoordelijk voor diverse
middag- en avondactiviteiten (zoals spelletjes, knutselen). Jouw rol speelt
zich af op de kamp locatie buiten de P.I. Je bent flexibel in het oppakken van
zowel kleine als grotere taken wanneer de situatie hiernaar vraagt. Hierin
wordt je altijd ondersteunt door de rest van het herfstkamp team.
COÖRDINATOR
Een coördinator is een ervaren vrijwilliger die naast de eindverantwoordelijke
professional van Exodus staat en de andere teamleden met raad en daad
bijstaat. Je coördineert tevens de programmatische en organisatorische
zaken. Per herfstkamp is er één coördinator aanwezig.
KOOKVRIJWILLIGER
Als kookvrijwilliger ben je verantwoordelijk voor het avondeten en de
bijbehorende afwas op de kamplocatie. Je overnacht niet op de kamplocatie
maar gaat ‘s avonds na het afronden van het avondeten en de afwas naar
huis. Je mag, samen met de herfstkamp organisatie, het weekmenu
samenstellen, waarbij er ruimte is voor extra vrolijke/creatieve maaltijden.
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Exodus Nederland is een forensische zorgorganisatie die landelijk met ruim
350 professionals en 1500 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan
gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.
Onze medewerkers en vrijwilligers zijn dagelijks aan de slag om
(ex-)gedetineerden steun en begeleiding te geven bij hun terugkeer naar de
samenleving. Onze kernwaarden zijn leidend daarbij; samen, volhardend,
moedig en perspectief.
We bieden onze deelnemers een begeleid wonen traject in onze
Exodushuizen verspreid over het land, of we bieden steun met ambulante
hulpverlening of vrijwillige hulp. We richten ons (desgewenst) ook op de
familieleden en de kinderen van (ex-) gedetineerden.
Wat vragen wij van jou?
Je bent gedurende de vier dagen van het kamp beschikbaar
Je bent max. twee keer beschikbaar om vóór het kamp samen te komen
met het gehele herfstkampteam
Je kunt goed omgaan met kinderen in de leeftijd van 8 t/m 15 jaar
Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden en bent
empathisch
Je staat stevig in je schoenen, bent flexibel en hebt doorzettingsvermogen
Je weet een goede balans te vinden tussen betrokkenheid en afstand
houden
Je hebt oog voor je eigen en andermans veiligheid
Het aanvragen van een VOG is verplicht (hier zijn geen kosten aan
verbonden)
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Wat bieden wij jou?
Ondersteuning, begeleiding en deskundigheidsbevordering
Een (verplichte) introductie e-learning en bijeenkomst voor nieuwe
vrijwilligers en de mogelijkheid tot het (vrijblijvend) volgen van
thematische trainingen
Een herfstkamp training verzorgd door het Vergeten Kind
Een vergoeding voor gemaakte (reis-)kosten
Een WA- en ongevallenverzekering
De jaarlijkse Landelijke Vrijwilligersdag
Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en raak je geïnspireerd door een van
de functieomschrijvingen, neem dan contact met ons op.
Informatie over de functie-inhoud wordt verstrekt door Marieke van Zwam,
Landelijk projectleider ‘Mijn kind en ik’ via 06-14488216.
Of stuur je reactie met motivatie en CV vóór 15 mei 2022 aan Marieke via
m.vanzwam@exodus.nl.
We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons in om een plek te zijn waar iedereen
zich thuis voelt.
Kijk voor meer informatie op www.exodus.nl of bekijk onze social media.
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