
Jongeren Apostolisch Genootschap bezoeken Exodus

ledereen moet een
tweede kanskrijgen
l l
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LEIDEN - De jongerengroep van het
Apostolisch Genootschap in Leiden,
met jongeren in de leeftijd van 15
tot 18 jaar, heeft dit jaar als thema
'Barmhartigheid, hoe doe je dat?'.
In het kader daarvan ontstond het
idee om op bezoek te gaan bij Exo-
dus. Exodus is een organisatie die
zich ontfermt over gedetineerden en
ex-gedetineerden. Koen van Hulst en
Gabrielle Haas, deelnemers van deze
jongerengroep, vertellen wat dat met
ze deed.
door Eddo Velders

De jongerengroep komt wekelijks
samen. De groep bestaat uit onge-
veer tien jongeren en twee begelei-
ders. Ze hebben een eigen ruimte
met een lekkere bank en Leidse
graffiti aan de muur. Een avond
begint met het delen van ieders
ervaringen van waaruit een gesprek
zich ontrolt.
Koen: "We spraken in de groep over
de hongerigen spijzen, de dorstigen
laven, de naakten kleden, de vreem-
delingen herbergen, de zieken ver-
zorgen, de gevangenen bezoeken
ende doden begraven.Deze Bijbelse
woorden zeiden meineerste instan-
ce weinig. Samen met onze begelei-
ders zijn we op zoek gegaan naar
mogelijkheden om deze begrippen
concreet te maken. Vandaar dat we

op bezoekgingen bijExodus." Op de
site van deze organisatie staat: 'Exo-
dus is een landelijke organisatie die
met professionals en vrijwilhgers
opvang en begeleiding biedt aan
ex-gedetineerden, gedetineerden
en hun familieleden.'
Koen vervolgt: "Begin december
was het dan zover. Op de stoep
van het mooie Leidse pand aan de
Plantage, waar de clienten van Exo-
dus wonen, was ik best een beetje
zenuwachtig. Wij ontmoetten drie
doodnormale mensen die een fout
in een leven hebben gemaakt waar
ze spijt van hebben. Deze mensen
proberen hun leven weer op te bou-
wen. Mijn idee van gedetineerden
of ex-gedetineerden is erg veran-
derd.De media tonen een zwart-wit
beeld van gedetineerden en dat is
totaal niet juist. Het was duidelijk
dat ze weer iets met hun leven wil-
len doen. Daardoor ben ik anders
gaan denken over gevangenen en
ex-gevangenen. Eens een dief altijd
een dief is niet altijd waar, als je de
moeite neemt om verder te kijken
dan de buitenkant."

Koen van Hulst en Gabrielle Haas:
"Eens een dief altijd een dief is niet
altijd waar, als je de moeite neemt om
verder te kijken dan de buitenkant"
(Foto: pr/Eddo Velders).
was de hardheid van onze samen-
leving. Een vrouw had ervaring
opgedaan in de zorg. Na haar delict
wilde ze weer gaan werken in deze
branche, maar zonder Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) kan dat
niet Deze vrouw kan de verkla-
ring niet meer krijgen vanwege
haar verleden. Ik vind dat we niet
elke dader op deze manier moeten
straffen. Sowieso is werk vinden op
latere leeftijd al moeihjk, maar voor
haar is het nu echt onmogelijk. We
maken het haar nu als maatschap-
pij heel erg lastig om haar leven
weer op te pakken. Dat was voor
mij best pijnlijk."
Ze vervolgt: "Zelf heb ik nooit zo
veel gehad met de werken van
barmhartigheicL omdat ik van
mening ben dat ik dat zelf al toe-
pas in mijn leven en zelf bepaal hoe
ik een barmhartig mens kan zijn.
Toch heb ik bij Exodus ontdekt dat
het af en toe heel goed is om daar
even bij stil te staan .•

De Raad van
Kerken Leiden
De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwe-
lijk Platform Leiden een serie arti-
kelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen. Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com.• Hardheid

Gabrielle vult aan: "Wat mij opviel




