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Wat doet Exodus? 
Exodus biedt opvang en begeleiding aan 
ex-gedetineerden en gedetineerden in de 
laatste fase van hun straf. Ex-gedetineer-
den kunnen terecht in één van de Exo-
dushuizen, bij de ambulante hulpverlening 
en bij een vrijwillig maatje. Gedetineerden 
bieden we steun met bezoek van vrijwil-
ligers, vaderschapstraining en het mogelijk 
maken van het contact met de kinderen.   

Waarom?
Exodus is nodig omdat criminaliteit nooit 
alleen met straffen te bestrijden is. Terugval in 
criminaliteit na een gevangenisstraf is eerder 
regel dan uitzondering. Ex-gedetineerden 
hebben vaak schulden, geen woonruimte, 
geen werk en geen gezond sociaal netwerk. 
Het risico om na detentie opnieuw in 
de criminaliteit te belanden is dan groot. 
Exodus wil deze vicieuze cirkel doorbreken. 
Gemotiveerde (ex-)gedetineerden krijgen 
daarom bij Exodus de kans definitief uit de 
criminaliteit te stappen en te werken aan 
een succesvolle terugkeer in de samenleving.

Hoe?
•	Exodus	is	een	non-profit	organisatie	die	

met professionals en vrijwilligers werkt 
vanuit vijf regio’s met ondersteuning van 
het verenigingsbureau. 

•	In	 de	 regio’s	 dragen	 we	 zorg,	 zowel	
ambulant als in Exodushuizen, voor de 
opvang en begeleiding van de (ex-)
gedetineerden. 

•	Ruim	 1500	 vrijwilligers	 bieden	 steun	
en begeleiding aan gedetineerden,  ex-
gedetineerden en hun familieleden. 

Wat kunt u doen?
Succesvolle terugkeer naar de samenleving 
lukt alleen als de samenleving zelf aan die 
terugkeer bij wil dragen. Bovendien wordt 
het werk van Exodus slechts gedeeltelijk 

vergoed door het ministerie van Veiligheid en 
Justitie. Draagvlak voor het Exoduswerk in de 
samenleving is daarom van essentieel belang. 

Ook u kunt bijdragen aan het Exoduswerk. 
Graag voorzien wij u van informatie als u 
overweegt om:

•	donateur	of	sponsor	te	worden;	
•	vrijwilligerswerk	te	doen;	
•	een	(ex-)gedetineerde	te	verwijzen	naar	

Exodus;	
•	 een	 ex-gedetineerde	 aan	 het	 werk	 te	

helpen;	
•	diensten	of	goederen	te	doneren;
•	op	welke	wijze	dan	ook,	bij	te	dragen	aan	

de resocialisatie van ex-gedetineerden. 

Meer weten?
Via de website schrijft u zich in voor de 
nieuwsbrief van Exodus. 
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