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omstandigheden. Een andere belangrijke beleidswijziging in de gedeti-

Al vele jaren vervult Stichting Epafras een belangrijke taak richting Ne-

neerdenbegeleiding is de focus van het Ministerie van Buitenlandse

derlandse gedetineerden in buitenlandse gevangenissen. Geestelijke

Zaken op de inzet van zoveel mogelijk lokale vrijwilligers. De Stichting

verzorgers gaan namens de Stichting gesprekken aan met gedetineer-

speelt in op deze beleidswijziging. In 2014 is het de Stichting Epafras

den over belangrijke levensvragen. Niet onbelangrijk is het streven erop

gelukt een aantal regionale geestelijk verzorgers te werven.

gericht dat na detentie gedetineerden kunnen resocialiseren.
Op het moment van schrijven van dit Voorwoord is duidelijk dat het
We zijn dan ook blij, dat in 2014 weer 1615 bezoeken zijn afgelegd aan

Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten de reizen van onze

zo’n 1136 gedetineerden. Lagere aantallen dan in 2013, maar dat is

geestelijke verzorgers na 1 april van 2015 niet te subsidiëren. Een sub-

mede het gevolg van het heugelijke feit, dat het aantal Nederlanders in

sidiebedrag voor het tijdschrift aan Nederlandse gedetineerden is wel

buitenlandse detentie geleidelijk is gedaald. Daarnaast waren ook in

toegezegd.

2014 de bezoeken aan Nederlanders in Franse detentie zeer beperkt.
De komende periode zal Stichting Epafras bezien op welke wijze de
In het verslagjaar kwam het Ministerie van Buitenlandse Zaken met een

geestelijke verzorging kan worden gecontinueerd en zullen nieuwe voor-

voorstel voor een nieuwe opzet voor gedetineerdenbegeleiding. Daarin

waarden moeten worden bepaald waarbinnen het waardevolle werk

zal er voortaan voor een veertigtal landen alleen sprake zijn van een ‘ba-

wat onze geestelijke verzorgers aan de Nederlandse gedetineerden blij-

sispakket’ voor de begeleiding door het Ministerie. Voor de landen bui-

vend kan worden verricht.

ten die lijst van veertig zal er Extra Zorg, geestelijke, humanitaire en of
sociale zorg, mogelijk zijn in landen met hele mensonterende detentie-

Erik van Lith, Voorzitter Stichting Epafras

Essentie van geestelijke verzorging

Het werk van de stichting Epafras in 2014 in het kort:

Jaarlijks verzorg ik verschillende lezingen over Epafras bij allerlei soorten

Het hart van het werk van de stichting bestond opnieuw uit geestelijke

verenigingen en clubs of themadiensten in een kerk. Steevast vragen

verzorging aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland door mid-

mensen mij of zij dergelijk bezoekwerk aan gevangenen in het buiten-

del van :

land ook zouden mogen doen. Zij spreken vanuit een bewogen hart.

- bezoeken (2 x per jaar)

Mijn reactie is als volgt: In Nederland bestaat er geestelijke verzorging

- toezending van de Gezant uit Nederland (4 x per jaar)

door professionele geestelijk verzorgers. In aanvulling daarop zijn er veel

- correspondentie met gedetineerden

vrijwilligers, die een belangrijke rol spelen ter aanvulling op de gesprek-

- bevordering van contact tussen vrijwilligers uit de samenleving en

ken die geestelijk verzorgers met gevangenen voeren. Maar voor be-

gedetineerden en gedetineerden onderling d.m.v. een zogenaamd

zoek aan Nederlandse gevangenen in het buitenland worden – sinds

correspondentieproject.

de oprichting van de stichting – alleen professioneel geschoolde gees-

- telefonische contacten op initiatief van gevangenen zelf

telijk verzorgers ingezet. Is dat niet wat zwaar en overdreven? Als ik het

- persoonlijke, telefonische en schriftelijke contacten met relaties van

uitleg begrijpen de meeste mensen waar ik op doel.
Geestelijke verzorgers garanderen geheimhouding. Op grond van hun

gedetineerden, met verzoeken om steun, geestelijke verzorging of
advies

opleiding en ervaring dragen zij kennis mee van een grote verschei-

- paasgroetenactie

denheid aan levensbeschouwelijke tradities. Daar zijn prachtige verhalen

- (via RN BB) verwijzing naar Exodus huizen en andere vormen van nazorg

over levenswijsheid in te vinden. De kunst is het om die op het juiste
moment aan te reiken aan de gevangene.
iemand uitspreekt, naar wat een mens diep in zijn hart ervaart. Vaak

Uit het Beleidsplan 2014-2016
van de stichting Epafras:

heb ik gemerkt, dat mensen wachten op dat moment in alle vertrou-

“Duidelijk blijken de gesprekken van de geestelijke verzorgers met de

Dat kan alleen door zorgvuldig te luisteren, vaak achter de woorden die

welijkheid om hun ziel en zaligheid te delen. Want dat alleen schept

gedetineerden te voorzien in een behoefte aan geestelijke begeleiding.

ruimte en verbindt een gevangene met zijn kracht en helpt hem verder.

Waardering wordt spontaan geuit en blijkt uit de omvangrijke corres-

Ik ben er elke keer weer dankbaar voor die kunst van het zorgvuldig

pondentie en scoort ook in de behoefte onderzoeken hoog.

luisteren te hebben mogen leren. Niet voor niets is de opleiding tot

Vraag blijft echter welk effect de bezoeken en gesprekken feitelijk

geestelijk verzorger een studie, die aan universiteit of hogeschool wordt

sorteren?

gegeven en waar ook praktische training voor nodig is. Wezenlijk werk,

Er is onderscheid te maken tussen effecten op korte termijn en op lange

ook al wordt dat niet door een ieder gedeeld. Geestelijke verzorging is

termijn. Zowel t.a.v. de korte als de lange termijn gaat het er om in de

een kundigheid en een kunst die zich in grote mate openbaart in ver-

gesprekken een proces op gang te brengen en gaande te houden.

trouwelijke intimiteit en nabijheid van de ontmoeting. Het mooie verhaal

Daarin zijn van betekenis: zingeving, bijdragen aan een beter begrip van

van Henry Ford illustreert hoe zeer vakmanschap een kunst is: Bij het

het eigen levensverhaal van de gedetineerde, verwerking van geleden

opstarten van zijn fabriek waren er problemen met een lopende band.

pijn en verdriet, hervinden van de eigen rijkdom, de kracht van levens-

Ford vroeg er een technicus bij. Die bekeek de hele zaak en gaf op een

beschouwing en religie en bewustwording van de eigen werkpunten.

bepaalde plek een schop tegen de machine. De nota die volgde was

Op korte termijn blijkt er dan vaak sprake van ervaring van respect, her-

1000 dollar. Gevraagd om een specificatie luidde die: “1 dollar voor de

stel van gevoel van eigenwaarde, bemoediging, verbeterd zicht op hoe

schop en 999 dollar voor weten waar je moet schoppen.”

de detentie geestelijk kan worden doorstaan, voortgang in het verwer-

Over deskundigheid gesproken ook voor geestelijke verzorging.

kingsproces van schuld en verliesaspecten van de detentie.

Heilzaam zo bleek ook in 2014.

Op de langere termijn wordt een bijdrage geleverd aan het vinden van
een nieuwe identiteit, herstel van relaties en hervinden van de betekenis

Martien Uittenbosch

van het leven en verantwoordelijkheid in de maatschappij.”

Verantwoording Baten en Lasten
Getallen spreken hun eigen taal...
2014

2013

Lasten

165

195

Pastorale zorg

Bezoeken afgelegd

1615

1801

Gevangenen bezocht

1136

1236

70

76

Afschrijvingskosten

5.423

5.391

250

207

Huisvestingskosten

30.777

30.326

46

46

Organisatiekosten

29.148

26.852

Reizen gemaakt

Landen
Verstuurde pakketten
Geestelijke verzorgers vrijwillig
Geestelijke verzorgers betaald

2014

2013

380.637

430.867

79.963

66.455

222.024

225.919

Kosten ´Gezant uit Nederland´
Personeelskosten

Rentekosten

1.415

1.441

749.387

787.251

36.647

1.221

1

1

Brieven van gevangenen

800

781

Totaal

Contact relaties van gevangene

830

800

Resultaat

De stichting heeft in 2014 gedraaid met de volgende
vrijwilligers en betaalde krachten:

Verantwoording Baten en Lasten
Baten
Subsidies
Giften en bijdragen

2014

2013

711.000

711.000

67.509

74.442

Overige baten

6.038

44

Rentebaten

1.487

2.986

786.034

788.472

Totaal

Aantal vrijwillige bestuursleden

6

Aantal betaalde krachten kantoor

4

Aantal vrijwilligers pastoraat

46

Ex gedetineerde aan het woord...

echte christelijke organisaties bestaan die zich bezig houden voor de

Bij deze wil ik jullie graag bedanken voor de hulp, bijstand en informatie

gevangenen en hoe hypocriet hun eigen cultuur eigenlijk is. In speciaal

welke ik van jullie ontvangen heb tijdens mijn detentie in de Verenigde

wil ik Annabelle Parker bedanken voor haar persoonlijk notities en

Staten. Ik ben ondertussen vrij en alles is voorbij. Ik heb altijd jullie ma-

morele steun. Natuurlijk ook bedankt voor de dominee die me twee keer

gazine zeer op prijs gesteld en zelfs de Amerikaanse medegevangenen

bezocht heeft. Ik weet dat het veel energie en geld kost om mensen te

vinden het een geweldig initiatief. We mogen geen tijdschriften ontvan-

bezoeken, maar die paar minuten betekenen heel veel voor ons in op-

gen maar die van jullie is een uitzondering.

sluiting. Ik hoop dat het goed gaat met jullie organisatie (ik begrijp dat

Het was voor de Amerikanen en Mexicanen vreemd om te zien dat er

er misschien bezuinigingen op stapel staan) en zou graag zien dat jullie
organisatie blijft bestaan.
Als ik ergens mee kan helpen, misschien bezoek aan NL gevangenen
hier in de VS, dan houd ik me aanbevolen. Momenteel woon ik in Dallas

Het werk van Epafras wordt mede mogelijk
gemaakt dankzij:

Bedankt voor alles, succes met jullie organisatie en tijdschrift en een

Ministerie van Buitenlandse zaken

Stichtingen

gelukkig nieuwjaar.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Particulieren

Kerken en Diaconieën

Diverse Fondsen

Texas maar reis redelijk veel door de VS.

Arnold W.

Fondswerving t.b.v. Stichting Epafras

houdt, dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling

Ook in 2014 financierde het Ministerie van Buitenlandse Zaken de reis-

voor 90% of meer een algemeen belang moeten dienen. Daarnaast

en verblijfkosten van de geestelijk verzorgers en een groot deel van de

moet zij voldoen aan strikte eisen op o.a. het gebied van eigen vermo-

organisatie kosten. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie financierde

gen (zeer beperkt), wijze van bestuur en de kosten voor fondsenwer-

de directiefunctie van Epafras en een deel van de resterende overhead-

ving. De kosten van Epafras voor fondsenwerving waren maximaal 7%

kosten.

van het bedrag, dat via fondsenwerving werd verworven.

Het overige deel van de organisatie kosten en alle diaconale uitgaven
moest op een andere wijze gefinancierd worden: Door particuliere do-

Ds. Albert A. van Daalen, lid fondswervingscommissie

nateurs, door heel veel diaconieën en andere kerkelijke instellingen of
algemene serviceclubs die vaak één keer per jaar financieel aan de
stichtingsactiviteiten willen bijdragen en door het gericht aanschrijven

Gedetineerde aan het woord...

van bepaalde fondsen.

Mijn naam is Max P en bevindt me in Anco 1 Lima Peru! Ontving een

Al die verschillende vormen van financiële steun maken het mogelijk om

bezoek van één van uw medewerkers, pastor Bert Hes. Hebben open

daadwerkelijk te kunnen doen waarvoor Epafras is opgericht: Het bieden

en eerlijk gecommuniceerd wat erg fijn was. Al mijn problemen geuit en

van geestelijke zorg, eventueel in combinatie met materiële noodhulp,

het deed me goed dat er iemand in mijn eigen taal met me kon com-

aan de Nederlandse gevangenen in buitenlandse detentie. Aan allen die

municeren. Wil Epafras bedanken voor al het goede en de boeken en

- in welke vorm dan ook - daaraan geldelijk bijdragen: Zeer veel dank

een luisterend oor.

daarvoor! Zonder uw steun zou ons werk immers onmogelijk zijn!
De stichting Epafras is aangewezen als een ANBI instelling, wat o.a. in-

Max P. uit Peru

Het Correspondentie-project van Stichting Epafras

ternet in de gevangenissen en telefoneren is vaak niet mogelijk of moei-

is bedoeld om in het buitenland gedetineerde Nederlanders de moge-

lijk. Sommige gedetineerde mensen krijgen nooit een brief, maar via

lijkheid te geven in contact te treden met een vrijwilliger hier in Neder-

onze vrijwilligers kunnen wij diegene die ons verzoekt om een corres-

land, of met een andere gedetineerde Nederlander in het buitenland.

pondent een belangrijke steun geven om zich weer een mens te voelen

De correspondenten schrijven via het adres van Epafras.

en niet alleen een veroordeelde, een gevangene.

Corresponderen is bedoeld voor vriendschap, medemenselijkheid, om

We hebben het afgelopen jaar 830 brieven verwerkt, dat is meer dan in

op de hoogte blijven van wat er in Nederland aan de hand is en voor

2013. De balans tussen vrijwilligers en verzoeken van gedetineerden

rehabilitatie van menselijke waardigheid. Soms raakt iemand die gevan-

om een correspondent bleef ongeveer gelijk. We hebben ongeveer 40

gen zit het contact kwijt met familie of vroegere vrienden; er is geen in-

vrijwillige correspondenten, die corresponderen met 40 gedetineerden.

Paasgroetenactie van Kerk in Actie

tenland, die zich inzetten voor mensenrechten. Voor gevangenen in het

Aan wie deze kaart ontvangt,

gauw uitverkocht. Bij Kerk in Actie werden ze uitgezocht en de kaarten

“Vanuit de bron ontstaat nieuw leven”

zonder fouten gingen vervolgens naar het kantoor van Epafras om mee-

Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. Hoe leven we?

gestuurd te worden met De Gezant. Zo ontvingen vele gevangenen een

buitenland konden 15.000 kaarten besteld worden en ze waren al heel

Hoe gaan we met elkaar om?

welgemeende groet, waarop vaak ook nog een persoonlijk woord was

Want we geloven in de opstanding van Christus, waardoor een nieuw

geschreven.

leven voor een ieder mogelijk wordt.

Het aantal kaarten, dat verstuurd kon worden, was jammer genoeg be-

Daarom stuur ik u deze Paasgroet.

perkt, er waren veel meer mensen, die graag een groet wilden sturen,

Ook in 2014 ontvingen veel gevangenen in het buitenland deze Paas-

maar zoveel kaarten konden niet verzonden worden. Niettemin bleek

groet vanuit de Protestantse gemeenten in Nederland. De Paasgroe-

hieruit, dat veel mensen aandacht hebben voor mensen in een moeilijke

tenactie is een samenwerking van Kerk in Actie, Epafras, het

situatie en hen dat graag willen laten weten. Ook in 2015 zullen weer

Boekencentrum en het Justitiepastoraat in Nederland. Naast kaarten

groetenkaarten verzonden worden, als blijk van aandacht en meeleven.

aan gevangenen in Nederland sturen gemeenteleden ook groeten aan
gevangenen in het buitenland en aan mensen en organisaties in het bui-

Cobien van Koeverden, Coördinator Kerk in Actie Paasgroetenactie

De ‘Gezant uit Nederland’ in 2014
Stichting Epafras gaf 4 x per jaar het blad

stenk over armoede in Nederland.

‘Gezant uit Nederland’ uit om gedetineerde

De Pastorale stukken zorgden voor

Nederlanders in het buitenland een hart

verdieping en overdenking, en sloten

onder de riem te steken en hen betrokken te

aan bij Pasen, Pinksteren en het kerst-

houden bij Nederland en ontwikkelingen in de

feest, maar ook bij de kracht van ge-

wereld. Daarmee wilde de organisatie voorko-

loven. Verstrooiing was er in de vorm

men dat de gedetineerde vervreemdt van het

van Sudoku’s en woordzoekers en

thuisland en hem/haar helpen bij terugkeer.

de strip ‘De Rechter’ van cartoonist
Jelle van Muylwijck. Ook was er

Belangrijk bleef daarbij altijd weer de aandacht

weer plek voor de wetenschapsfi-

voor de versterking en het herstel van menselijke

losoof, en ex-gedetineerde, Rein

waardigheid. De gevangenen moesten zich

Gerritsen die met zijn ervaringen

gesteund voelen en serieus genomen: ze zijn niet

in zijn columns aansluit bij de be-

zielig! En er werd geprobeerd perspectief te laten

levingswereld van de gedetineer-

zien. Mogelijkheden voor resocialisatie na detentie.

den.

Het blad wordt met aandacht gemaakt, speciaal
Maar de verhalen van lotgeno-

voor hen. De ‘Gezant uit Nederland’ diende als ondersteuning

ten bleven voor de gevangenen zelf één van de

van de bezoeken van de geestelijk verzorgers. Het blad zette aan tot
overdenking maar bood ook ontspanning. Global Village Media was

belangrijkste onderdelen van het blad. In elk nummer werd daarom op

verantwoordelijk voor de gehele productie van het blad, predikant-di-

nog meer pagina’s plaats gemaakt voor ingezonden brieven. Verder

recteur Peter Middelkoop van Epafras had daarbij de hoofdredactionele

werden ook weer brieven geplaatst waarop een advocaat met advies

leiding.

reageerde en specifieke casus vanuit de advocatuur.

Voor de gevangenen zorgde het blad voor contact met Nederland en

De artikelen uit 2014 worden ook toegevoegd aan de website van

Nederlands. Het blad bevatte zowel kort binnenlands en politiek nieuws

Epafras. Zo zijn deze artikelen bereikbaar voor familieleden, ex-gedeti-

als sport en kort buitenlands nieuws. Daarbij had de redactie oog voor

neerden en ander belangstellenden. Ook in het komende jaar zullen we

continuïteit. De gevangenen gaven aan dat ze benieuwd zijn hoe ver-

blijven luisteren naar alle wensen om de ‘Gezant uit Nederland’ waar

halen aflopen. De hoofdartikelen bereidden voor op de terugkeer naar

nodig is aan te blijven passen, opdat we met energie en aandacht een

Nederland en gaven informatie over de WETS en WOTS en over de si-

blad kunnen blijven maken dat er speciaal is voor de versterking en on-

tuatie in de Nederlandse en buitenlandse gevangenissen. Er waren in-

dersteuning van alle Nederlandse gevangenen in het buitenland.

terviews met de marechaussee, een gedetineerde in de Verenigde
Staten, met Rachel Imamkhan van PrisonLaw en met Annemiek On-

Arjen Duits

Pastorale Ervaringen …

Na een snelle afhandeling van een aantal formaliteiten krijg ik een locu-

Een ontmoeting in Lima en Barcelona

torio (spreekkamer) toegewezen alwaar ik van achter glas en een tele-

Ik ontmoette F. tijdens een gesprek met hem in Lima, F. was semi liber-

foon met de gedetineerden kan spreken. F. komt binnen, hij is blij dat

tad, hij was dus voorwaardelijk vrij. Na een gevangenisstraf mocht hij

hij mij ziet en hij ziet er aanmerkelijk gezonder uit dan onze laatste ont-

de rest van zijn straf uitzitten in Lima, je bent dan nog niet helemaal vrij.

moeting. Hij is zichtbaar aangekomen en zijn gebit is weer helemaal in

Het eerste deel van je straf heb je uitgezeten onder vaak erbarmelijke

orde. F. deelt mijn verbazing dat ik hem hier moet ontmoeten en vertelt

omstandigheden in de gevangenis.

mij zijn verhaal. Nadat hij op de illegale manier Peru, via Ecuador, had

In veel gevangenissen in Peru moet je vaak een plaats in een cel zelf

verlaten kwam hij na een aantal omzwervingen aan in zijn geboorte-

huren of kopen. Heb je geen geld dan probeer je maar ergens op de

plaats in Nederland, een kleine stad in de buurt van onze grootste zee-

gang een slaapplaats te bemachtigen en hoop je maar dat je privé spul-

haven. Zijn dochter woont in deze plaats en F. kan bij haar overnachten.

len overdag niet ontvreemd worden. Medische voorzieningen zijn nau-

Dan meldt hij zich bij het gemeentehuis en wordt van het kastje naar

welijks voorhanden en het eten, een beetje rijst en een soort brei, wordt

de muur gestuurd. Uiteindelijk kan hij in aanmerking komen voor een

opgevoerd in grote plastic troggen. Bestek is niet voorhanden, een em-

zogenaamde zwerversuitkering. Als een gemeentelijke instantie ver-

mertje of een half open gesneden plastic fles voldoen ook. Er zijn veel

neemt dat F. bij zijn dochter overnacht, wordt hem dit verboden omdat

bendes actief die hun eigen regels hebben in de diverse paviljoens en

zij deel uit maakt van een begeleidingsproject. F. moet zelf maar voor

er is een levendige handel in drugs en allerlei andere zaken. Ook is er

onderdak zorgen en zich inschrijven, maar hij mag niet meer in het huis

een eigen economie van lenen en aflossen maar ook lijfstraffen als je

van zijn dochter overnachten.

niet kunt terugbetalen vanwege de enorme rentepercentages (10 lenen

Dat zou eventueel consequenties kunnen hebben voor het traject van

en 20 terugbetalen binnen een aantal dagen).

zijn dochter en dat wil hij haar niet aandoen. F. staat er alleen voor, er is

De gevangenis wordt door vele gedetineerden ervaren als een ware hel

niemand die hem kan helpen in het woud van de regelgeving, voor de

en dan lonkt de vrijheid als het ware paradijs. Zo ook F. Hij wordt voor-

reclassering bestaat hij officieel niet, hij heeft Peru immers illegaal ver-

waardelijk in vrijheid gesteld, semi libertad, maar dat is eerlijk gezegd

laten. Als hij dan tot overmaat van ramp een keer te laat verschijnt om

niets meer dan een ambtelijk vagevuur. Want je bent nog steeds illegaal

voor zijn uitkering te tekenen, wordt deze per ommegaande ingehou-

in Peru, je kunt geen officieel arbeidscontract krijgen. Betaalbare huis-

den. F. is ten einde raad, geen geld, geen werk, geen huisvesting. Hij

vesting vinden is erg moeilijk. Je moet je regelmatig melden bij diverse

had zo graag een nieuwe start gemaakt, een nieuw leven willen begin-

instanties en je moet een boete betalen. Voor elke dag die je gezeten

nen maar er was niemand die hem daarin wilde begeleiden.

hebt betaal je een boete die kan oplopen tot soms wel 1000 euro.

F. geeft toe dat hij fout is geweest maar hij was al zo lang weg uit Ne-

Ik zit met F. aan tafel en we drinken koffie. Ik luister naar zijn verhaal

derland en hij kende de weg naar de hulpverlening niet. De verleiding

maar ondertussen zie ik dat hij sterk vermagerd is en dat zijn gebit in

was, gezien zijn uitzichtloze situatie, groot om het oude metier weer op

een slechte conditie verkeert. F. is boos omdat hij elke dag naar klussen

te nemen. Op het vliegveld van Barcelona werd hij opgepakt voor smok-

moet zoeken om geld te verdienen voor eten en een slaapplaats. Heeft

kel. Hij wil nu zijn straf uitzitten, hij doet mee aan allerlei resocialisatie

hij een karwei, dan worden de afspraken over betaling niet nagekomen.

programma’s en gespreksgroepen, hij heeft werk in de gevangenis en

Hij kan nergens zijn klachten kwijt want hij is immers illegaal. Huisvesting

bezoekt de wekelijkse kerkdienst. Vanuit zijn geloof is F. er van overtuigd

is moeilijk, dan slaapt hij hier en dan weer daar. Het ambtenaren-appa-

dat God overal een bedoeling mee heeft. In zijn persoonlijke leven is F.,

raat in Lima werkt erg langzaam en bovendien gaat er niets zonder geld.

volgens zijn zeggen, diverse malen door God gewaarschuwd om zijn

F. is geïrriteerd, boos en ziet geen uitweg meer om aan al die voorwaar-

leven te veranderen. En deze detentie was nodig om hem tot het inzicht

den te voldoen om op een legale manier Peru te kunnen verlaten. Zes

te laten komen dat hij nu echt een andere weg moet inslaan. F. was blij

maanden later, tijdens mijn volgende bezoek aan Lima, bel ik F. om een

met het gesprek, hij had zijn hart kunnen luchten en vond het een steun

afspraak te maken, hij neemt niet op.

in zijn rug. We besluiten het gesprek met een korte zegenbede. F. hoopt

In augustus 2014 bezoek ik de oude stadsgevangenis van Barcelona,

dat ik in december weer op bezoek kom.

gebouwd in 1904, tien minuten lopen van Camp Nou. Op de lijst van
de te bezoeken gedetineerden zie ik tot mijn verbazing de naam van F.

Bert Hes

Bezoekpastor voor Luxemburg

werkt, even weer laten ontdekken dat er meer is dan detentie, dan el-

Twee keer per jaar bezoek ik als RK-gevangenis-aalmoezenier Neder-

lende, dat er altijd hoop is. De jongens en meisjes – ze zijn vaak zo jong-

landse gedetineerden in Luxemburg. De praktische organisatie zoals

waarderen dat en meer nog dat Nederland dat voor hen doet!!!! Voor

de namen van de gedetineerden en de planning van het bezoek verlo-

hen! Tja, waarom deze bezoeken en waarom gefinancierd en geregeld

pen via de Nederlandse ambassade.

via de Nederlandse staat en ambassades? Praktische redenen om naar

Zodra ik aankom in Luxemburg ga ik naar de ambassade, waar ik altijd

Luxemburg af te reizen zijn er niet; er wordt niet gemarteld, leefomstan-

vriendelijk wordt onthaald. Contacten zijn prima, ook met de enige ge-

digheden zijn te vergelijken met Nederlandse gevangenissen.

vangenis in Luxemburg: Um Kuelebierg.

Er is wel één reden van ethische aard; omdat ieder mens - en in dit

Waarom is het dan zo belangrijk dat ik zo de tussen de 5 à 15 Neder-

geval een Nederlands mens - er toe doet. En soms moet je niet alleen

landse gedetineerden bezoek? Immers er zijn ook Nederlandse vrijwil-

praten over morele of ethische zaken maar moet je dat ook laten blijken

ligers van Reclassering, die de mannen en soms vrouwen bezoeken;

door een hand van verzoening uit te steken, door oprechte aandacht

er is familie, die regelmatig komt en de ambassade is zeker ook niet

voor de persoon en wie weet heb je daar later als gemeenschap profijt

van slechte wil…en toch. Ondanks het feit dat Luxemburg niet een ver-

van. Want het wordt echt gewaardeerd. En daarom reis ik graag - on-

weggistan- land is, doet het de gedetineerden goed dat er een pastor

danks drukke werkzaamheden - af naar Luxemburg, iedere keer weer..

uit Nederland komt. Dat is toch net een beetje anders. Even praten met
een pastor die vertrouwd is met gevangenissen omdat ze daar zelf

Ineke van de Par, RK-aalmoezenier PI Hoogvliet en PI Middelburg

Gewoon een beetje menselijk…

met de buitenwereld. Als je de blikken vol tranen ziet, dan besef je wat

Een lange rij bij aankomst op Nador International. Mensen haasten zich

voor leed deze mensen met zich meedragen. Mannen van soms over

uit het vliegtuig om als eerste een glimp van hun geboorteland of die

zestig of zelfs zeventig jaar oud die hun laatste kostbare jaren in het ge-

van hun ouders op te vangen. Altijd spannend voor velen die naar Ma-

vang doorbrengen raken mij enorm. Wat drijft mensen om zulke grote

rokko afreizen. Het weerzien met hun familieleden, de geuren van het

risico’s te nemen, vraag ik mij eerlijk gezegd wel eens af? Ze huilen,

land en de zon van het voorjaar doet hen stralen.

mankeren vaak van alles en toch is materieel gewin kennelijk de moeite

Het romantische beeld vermengd met de werkelijkheid in de hoofden

waard om dit risico te nemen. Wanneer ik binnen de poorten van de

van al die mensen die ieder jaar naar dit mooie land afreizen is al deze

gevangenis sta, kan ik niet anders dan concluderen dat Marokko nog

mensen niet onbekend. Er is een soort van haat en liefdesverhouding.

een lange weg te gaan heeft. Maar ook bekruipt mij een goed gevoel

Ondanks het leven dat er erg aangenaam kan zijn, zien we een ander

van trots ten aanzien van ons humaan rood-wit-blauw hart. Mensen

Marokko, soms letterlijk, achter de schermen.

verdienen een goede behandeling, maar helaas is dat niet overal van-

Nog even uit verveling om mij heenkijken voordat ik eindelijk aan de

zelfsprekend. Hoe vaak ik ook reis, het blijft mij pijn doen dat mensen

beurt ben om mijn paspoort aan te bieden. Ik hoor het harde gedreun

zichzelf en anderen zo slecht behandelen. De cipiers waaraan zij zijn

van stempelende politiefunctionarissen die de paspoorten van de reizi-

toevertrouwd lijken vaak ver van wat menselijk is af te staan. Mijn gevoel

ger van het Marokkaanse inkt voorzien. Alsof ze al hun ergernis tijdens

van pijn en teleurstelling in de mensheid blijft dagen lang na de terugreis

het stempel afreageren; zo hard slaan ze ermee op het paspoort.

in mij door etteren. Mensen zeggen mij dan dat het hun eigen schuld

De agenten kijken je dan vervolgens aan met een blik van: Ïk wil naar

is. Eerlijkheid gebied mij te zeggen dat de schuldvraag er voor mij niet

huis!” of ”Daar heb je hen weer!”. Eigenlijk weinig zeggend ook, die blik-

eens meer toe doet.

ken. Ik krijg er in ieder geval geen hoogte van en probeer maar positief

Daar is, door alle ellende, niet eens meer tijd voor als je de werkelijke

te blijven. Maar erg gastvrij is men niet aan de poorten van Marokko.

situatie kent van vele regimes en hun, achter slot en grendel, verborgen

Helaas heeft men dit ook weer gemeen met vele grensposten in de We-

onmenselijke zijde. Maar de complimenten en de dankbare blikken van

reld. Alsof dit type diersoort afspreekt zich op één en dezelfde manier

onze mensen, zeggen mij dat we de gezamenlijke missie (overbrengen

te gedragen. Vervelend is men gelukkig meestal ook weer niet. Maar je

van wat menselijkheid) moeten blijven exporteren naar waar het hard

verlangt als reiziger toch naar hun vriendelijke lach. Juist omdat het volk

nodig is.

dat heel erg in zich heeft en de warmte van Marokko aanlokkelijk is, lijkt
men verraad te plegen aan de plek dat een visitekaart van het land zou

Ali Eddaoudi

moeten zijn.

Geestelijk verzorger Marokko

Ik sta buiten en loop naar de auto. Eerst slapen om de volgende dag
fris aan de start te staan van een mooie en lange tocht door Marokko.
Het harde werken als geestelijk verzorger combineer ik altijd met het
aangename van de omgeving, de natuur, de vele ontmoetingen en sfeer

KiKa - KindKado-project

van mijn eigen eenzame toch. Op weg naar gesprekken met mensen

Stichting Epafras was in nauwe samenwerking met Gevangenenzorg

die echte eenzaamheid kennen. Gedetineerden die achter de schermen

Nederland betrokken bij het KiKa-project – KindKado-project. Dit be-

van het mooie landschap en de gastvrijheid van de Marokkanen verblij-

tekende dat kinderen t/m 12 jaar van gevangenen in het buitenland,

ven, kennen deze mooie woorden niet meer. Het lijkt alsof ze nooit ge-

van Epafras een verjaardagscadeautje ontvingen. In 2014 heeft Epafras

zellig aan de mooie Costa van Marokko hebben gelegen. Of weten van

aan 40 kinderen verjaardagscadeautjes geschonken.

de heerlijke restaurants die het land rijk is. Nee, een gevangenis is het
tegenovergestelde van Marokko. Waarschijnlijk een groot contrast met
wat mijn medepassagiers in de stempelhal van Nador airport voelen.
Daar waar zij geluk en eenheid met hun vaderland uitstralen, zeggen
vrijwel alle gedetineerden dat ze uit dit land weg willen. Je hoort er niks
goeds meer over de Marokkaanse gevangenissen en hun gastheren.
Alles wat men ooit over het zonnige Marokko in gedachten had blijkt
bedrog te zijn. Nederlandse gedetineerden in Marokko zijn nu even geen
rijke lui meer die geld naar het land brengen. Hun geld is slechts goed
voor een handjevol corrupte cipiers die hen in een wurggreep houden.
Ze zijn niet langer de baasjes op het strand en in het uitgaansleven waar
ze de prinsen uit Europa uithangen. Hun plek is nu slecht een tegel van
veertig bij veertig centimeter breed. Daar slapen ze, zitten ze en lezen
ze een Nederlands boek, als dat al aankomt, wat vaak niet het geval is.
Weer zo’n klacht van de mensen die ik bezoek: “We krijgen geen Nederlandse boeken”. In de gevangenis blijkt maar weer hoe Nederlands
deze mensen zijn. Confrontatie ten top als je er rondloopt. Ik zie jonge
Nederlanders van Marokkaanse afkomst verdwaald rondlopen en smekend om wat hulp. Soms gaat het slechts om een kopie van hun identiteitsbewijs waar ze al maanden om aan de cipiers vragen. Als
geestelijk verzorger doe je wat je kunt en maak ik zelfs ruzie met het
personeel om maar eens aan te geven hoe humaan wij met gevangenen
omgaan. De meerwaarde van mijn bezoeken zijn niet alleen op levensbeschouwelijk terrein is mijn grootste levensles van de afgelopen jaren.
Een geestelijk verzorger is hun raadsman, enig houvast en verbinding
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