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Epafras richt zich op geestelijke verzorging aan Nederlanders in buitenlandse 
gevangenissen. Ons werk blijkt al vele jaren in een grote behoefte te voorzien.  
In de gevangenis leven mensen in een isolement en dat is extra sterk als de 
detentie ver van huis plaatsvindt. 
Geestelijke verzorging in de eigen taal en het zoeken naar bronnen die geestelijke 
steun kunnen geven kunnen helpen om te overleven. In dit verslagjaar maakten 
484 gedetineerden gebruik van de geestelijke verzorging van Epafras. 
Nieuwe wegen naar buiten is het thema van dit jaarverslag. En dat geeft direct de 
beleidsmatige focus aan van onze organisatie in het jaar 2017. In het verslagjaar 
werd sterk ingezet op het opnieuw verkrijgen van subsidie van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Bij de nieuwe criteria verleent het ministerie van Buitenlandse 
Zaken alleen subsidie voor geestelijke verzorging in door het ministerie aangewezen 
zorglanden. Daarbij moet de geestelijke verzorging worden verleend door vrijwillige 
geestelijk verzorgers woonachtig in het land waar de gedetineerde verblijft.  
Een dekkingsgraad van 75% is één van de voorwaarden. 
Voor Epafras betekent dat het realiseren van nieuwe wegen in de praktijk van de 
geestelijke verzorging. Het gaat om werving, training en begeleiding van vrijwilligers 
op afstand. Dat is een nieuwe weg naar mensen in detentie in het buitenland. Met 
overtuiging zet Epafras zich daarvoor in. Voordelen van deze aanpak zijn dat per 
gedetineerde meer bezoeken kunnen worden gebracht en ook dat kostenbeperking 
wordt gerealiseerd. 
We zijn verheugd dat de subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het 
ministerie van Justitie en Veiligheid voor 2018 en 2019 zijn toegekend. 
Naast ons werk in de zorglanden zetten we uit eigen 
middelen, geworven in het particulier domein, ook in op 
geestelijke verzorging in niet-zorglanden. 
De samenwerking met het ministerie van Buitenlandse 
Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben 
wij als uitermate positief ervaren. Wij danken ook voor de 
deskundige inzet van de adviseur de heer Wever.
Via nieuwe wegen zet Epafras haar werk voort.

Ds. Jan Eerbeek  voorzitter

Voorwoord
Stichting Epafras Jaarverslag 2017
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Argentinië Ja

Bolivia Ja

Brazilië  Ja 

gebieden Rio de Janeiro en  
omgeving 

Brazilië  Ja

Sao Paulo en omgeving 

Cambodja Ja

Chili Ja

Colombia Ja

Costa Rica Nee

Cuba Ja

Dominicaanse Republiek Ja

Ecuador Ja

Egypte Ja

Filippijnen Ja

Frans Guyana Ja

Gambia Ja

Ghana Ja

Guadeloupe Nee

Honduras Nee

India Ja 

Indonesië Ja

Jamaica Ja

Kaapverdië Nee

Kenia Ja

Libanon - Beiroet Ja

Maleisië Ja

Marokko Ja

Mauritius Ja

Mexico Ja

Nepal Nee

Panama Ja

Paraguay Ja

Peru Ja

Rwanda Ja

Senegal Nee

Suriname Ja

Tanzania Ja

Thailand Ja

Trinidad Nee

Uganda Ja

USA Ja

Venezuela Ja

Zuid Afrika Ja

Extra zorglanden Lokale Geestelijke  
verzorgers

Extra zorglanden Lokale Geestelijke  
verzorgers

Stichting Epafras Jaarverslag 2017

Kwaliteit van de 
geestelijk verzorger
Epafras staat geestelijke verzorging voor die uitgaat van een houding van presentie, 
aandacht voor de diepere lagen van het verhaal, een warm (maar niet onkritisch) hart 
voor gedetineerden en een sterke verbinding met de eigen geloofs- of levens- 
beschouwelijke wortels. Mogelijk kan in het contact iets opgevangen worden van 
Gods aanwezigheid. Het gaat om verlenen van professionele zielzorg; gedreven en 
met compassie. Dit in een sfeer van fijngevoeligheid en respect voor de eigenheid 
van iedere gedetineerde. 

Verduurzaming 
van de relatie met de overheid en netwerksamenwerking

Er wordt ingezet op het verduurzamen van de relatie met de overheid: het 
ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Justitie en Veiligheid. 
Daarbij is het uitgangspunt om Epafras stevig en blijvend te positioneren als 
samenwerkingspartner van de overheid. Deze samenwerking vindt plaats vanuit 
het principe van scheiding van kerk en staat. Er wordt ingezet op een goede 
samenwerkingsrelatie met de overheid om zo de gedetineerden in het buitenland 
optimaal te voorzien van geestelijke verzorging met inachtneming van de  
omstandigheden ter plaatse. 

Daarnaast wordt ingezet op netwerksamenwerking met andere relevante kerkelijke 
en maatschappelijke hulporganisaties zoals: Exodus Nederland, Kerk in Actie van 
de PKN (Protestantse Kerken Nederland),  Kerken met Stip, GZB (Gereformeerde 
Zendingsbond), PrisonLAW, RNBB, Stichting Moria, Leger des Heils, BONJO, 
Gevangenenzorg Nederland, ordes en congregaties.

Het principe van integraal werken waar mogelijk staat hierbij hoog in het vaandel.

7

Overzicht lokale  
geestelijk verzorgers 2017
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Het ministerie van Buitenlandse Zaken 
kende Epafras een bedrag voor de 
transitiekosten toe en een gedeelte om 
de overgang te overbruggen. In het jaar 
2017 mochten wij voor 50.000 euro van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken 
besteden aan de reis- en verblijfkosten 
van de lokale geestelijk verzorgers in 
de zorglanden. Alle reizen in de niet 
zorglanden werden gefinancierd met 
de verkregen inkomsten en donaties 
van particulieren, kleine en grote giften 
van kerken en diaconieën. Het ministerie 
van Justitie & Veiligheid financierde de 
directiekosten en een deel van de 
resterende overheadkosten. Het overige 
deel van de organisatiekosten, zoals die 
voor communicatie, de vernieuwde 
website, (wetenschappelijke) toerusting 
van de geestelijk verzorgers en de  
4 keer per jaar uitgave van het magazine 
“Comeback”, werd gefinancierd door 
het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Stichting Epafras is dankbaar voor alle 
giften die wij hebben ontvangen van 
particuliere donateurs, diaconieën en 
andere kerkelijke instellingen, service-
clubs, en aangeschreven  fondsen.
Dankzij de verschillende vormen van 
financiële steun werd het Stichting 
Epafras weer mogelijk gemaakt om 

geestelijke ondersteuning te geven aan 
Nederlandse gevangenen, die daar zelf 
om vroegen, naast het bieden van 
materiele noodzakelijke hulp gedurende 
hun detentie in de buitenlandse 
gevangenissen.
Stichting Epafras is een ANBI-instelling 
hetgeen inhoudt dat het doel en de 
feitelijke werkzaamheden voor 90 procent 
of meer een algemeen belang dienen. 
Ook moet de stichting voldoen aan eisen 
op o.a. het gebied van eigen vermogen, 
ook al is dat weliswaar beperkt, de 
bestuursvorm en de kosten die gemaakt 
worden voor fondsenwerving.

Het werk van Epafras 
wordt mede mogelijk 
gemaakt dankzij:
•  Ministerie van Buitenlandse Zaken
•  Ministerie van Justitie en Veiligheid
•  Kerken en diaconieën
•  Projecten in Nederland (PIN)
•  Maatschappij van Welstand
•  KerkinActie
•  Diverse stichtingen en fondsen
•  Ds. J. van Dijk Stichting
•  Stichting Zonneweelde

drs. Leen Lamens
voorzitter fondsenwervingscommissie

Fondsenwerving
 Het jaar 2017 is een transitiejaar geweest voor Stichting Epafras 

De conferentie werd gehouden in  
Sao Paulo van zondag 26 t/m dinsdag 
28 november 2017. Er werd gestart met 
een kennismakingsbijeenkomst. Er  
werd nagedacht over motivatie en de 
eigen bronnen van waaruit men het 
werk doet.
Bezinning op de eigen inbreng en 
professionele houding tijdens  
gesprekken kwam ter sprake. 

Maandag  
27 november 2017 
  
Dag 1 stond in het teken van kennis- 
making met het Consulaat Generaal in 
São Paulo, met vrijwilligers van 
Reclassering Nederland Bureau 
Buitenland en het delen van ervaringen 
inzake de bezoeken die de vrijwilligers 
al hebben afgelegd. 

Conferentie vrijwilligers  
in Zuid Amerika
In het kader van het transitieproces heeft Epafras een conferentie 
gehouden voor de vrijwilligers in Zuid Amerika. Het doel van deze 
conferentie was: toerusting, kennismaking en verbinding. Vrijwilligers 
waren aanwezig uit: Colombia, Bolivia, Brazilië, Peru, Frans Guyana, 
Suriname en Venezuela.  
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Dhr. Nico van Dijk van het Consulaat 
Generaal (CG) gaf een presentatie over 
de werkzaamheden rond gedetineerden- 
begeleiding in Brazilië op het consulaat.  
Er was volop gelegenheid om vragen  
te stellen. Het bleek ook hier weer  
dat het tijdschrift Comeback door de 
gedetineerden zeer gewaardeerd wordt. 

Na de lunch hebben Anouk Rooijers  
en Henriette van der Linde, vrijwilligers 
van Reclassering Bureau Buitenland, 
hun ervaringen gedeeld met de 
vrijwilligers van stichting Epafras over 
wat zij meemaken in de gevangenissen 
en wat zij als vrijwilligers van  
Reclassering NL Bureau Buitenland doen. 

Communicatie was een item dat naar 
voren kwam bij alle drie partijen  
(CG, RNLBB en Epafras). Onder andere 
bleek het punt om de bezoeken met 
elkaar af te stemmen belangrijk, zodat 
niet de drie instanties kort na elkaar op 
bezoek komen bij de gedetineerden 
maar de bezoeken beter verspreid 
worden. 
In het algemeen gaat de ontvangst in 
deze regio in de gevangenissen goed. 
Als het document met de autorisatie 
door ambassade/consulaat geregeld is, 
komt men zonder problemen binnen. 
Wanneer het onverhoopt toch mis gaat 
heeft de ervaring geleerd dat het dan 
helpt om meteen contact op te nemen 
met de betreffende ambassade of  
consulaat. 

De eerste ontmoeting met de gedeti-
neerden is erg spannend voor de 
meeste vrijwilligers. Het belangrijkste is 
en blijft om er voor hen te zijn met een 
luisterend oor en met een open hart. 
Gaandeweg ontstaan er dan vaak 
diepgaande gesprekken. Over het 

algemeen is iedereen tevreden hierover. 
Na het afleggen van zoveel bezoeken is 
het soms de vraag hoe je dit verwerkt? 
Er zijn mensen die dit snel een plek 
kunnen geven door meteen alles op te 
schrijven of door naar muziek te 
luisteren. Ook kan goede communicatie 
met Epafras hierin behulpzaam zijn. 

Dinsdag  
28 november 2017 

Dag 2 stond in het teken van het 
inhoudelijk werk van Stichting Epafras. 
Elvis (een ex-gedetineerde) deed zijn 
verhaal dat zeer inspirerend was voor 
onze vrijwilligers.  

Verder was er aandacht voor alle 
formulieren die gebruikt worden binnen 
Stichting Epafras. Met name bij 
verslaglegging werd uitgebreid stil 
gestaan. Daarbij ging het ook over het 
ambtsgeheim, wat wel of niet in een 
verslag mag staan en wanneer er iets 
niet naar de ambassade/het consulaat 

gerapporteerd kan worden. Deze  
dag stond ook in het teken van  
communicatie en intervisie met elkaar. 
Er kwamen veel belangwekkende 
onderwerpen aan de orde die heel 
herkenbaar en nuttig bleken voor de 
vrijwilligers. 

Tot slot heeft ds. Niek van Exel het 
persoonlijke verhaal van 4 schatten  
verteld. “De doorgaande reis van het 
leven tot het einde van alle bezigheden; 
tot slot de reis naar binnen: wat heb  
je allemaal opgedaan onderweg aan 
‘schatten’. Binnen in je ontdek je de 
diamant met vele schitterende/
blinkende kanten, de ene wat meer 
geslepen dan de andere. Je leven blijkt 
onderweg veel schatten aan spiritualiteit 
en culturele aspecten van het  
christendom te hebben meegenomen. 
Wat een zegen! Dat kan kracht en 
moed geven, waar een mens mee 
verder kan. Zegen over je leven wens je 
iedereen toe. 
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Lokalisering: ‘Helpen 
waar nog geen helper is’
Sinds 1984 draagt Stichting Epafras zorg voor crisispastoraat aan 
Nederlandse gevangenen in het buitenland. Zij deed en doet dat met 
behulp van geestelijk verzorgers die tijd pro deo beschikbaar stellen 
voor de reizen die zij tweemaal per jaar maken. 

In het verleden kreeg Stichting Epafras 
subsidie van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken voor reizen vanuit 
Nederland om de Nederlandse  
gevangenen geestelijk bij te staan.
Vele gevangenen hebben aangegeven 
deze specifieke pastorale zorg bijzonder 
op prijs te stellen. Zij ervaren een 
gesprekspartner met wie zij in het 
volste vertrouwen op geheimhouding 
de diepste noden kunnen delen, en met 
wie ze veelal samen kunnen bidden, als 
onontbeerlijk.
In de transitie periode heeft Stichting 
Epafras van het ministerie van  
Buitenlandse Zaken de gelegenheid 
gekregen om vrijwilligers te vinden in 
de zorglanden. In overleg met het 
ministerie richt stichting Epafras zich 
vooral op landen in Zuid-, Midden- en 
Noord Amerika, Afrika, India, Indonesië, 
Filipijnen, Thailand, Cambodja, Libanon, 
Nepal en Marokko.
Inmiddels zijn er meer dan 45 vrijwilligers 
in de zorglanden, die meer dan  
75 procent van de zorglanden bezoeken.

Deze lokale vrijwilligers zijn voornamelijk 
uitgezonden door christelijke  
organisaties in Nederland.
Sommigen verblijven vele jaren in het 
land, anderen zijn voor een paar jaar 
uitgezonden. De meesten van hen doen 
deze bezoeken naast een volledige 
baan.
De opdracht aan Stichting Epafras is 
om de duurzaamheid van het aantal 
vrijwilligers te waarborgen.
De komende jaren zullen opnieuw alle 
christelijke en katholieke organisaties 
aangeschreven worden en bezocht met 
de vraag om vrijwilligers. Het is dus 
zaak om nieuwe vrijwilligers te blijven 
werven, zodat een optimale dekkings-
graad bereikt kan worden.
Daarnaast blijft Stichting Epafras zoveel 
mogelijk ook de niet zorglanden 
bezoeken in Europa.
Dat laatste doet stichting Epafras 
geheel op eigen kosten.

Martien Agterberg
Voorzitter werkgroep lokalisering

MEER DAN DE MOEITE WAARD...
Geeske Hofstra / Lokaal geestelijk verzorger Portugal

Najaar 2017 Funchal gevangenis op Madeira; Door de bewaking word ik 
naar een kleine gesprekskamer gebracht, er is een groot raam waarachter 
de bewaker het gehele gesprek zal blijven staan.
Na enige tijd komt de Nederlandse binnen. Ze is van haar schoonmaakwerk 
gehaald en heeft geen idee waarvoor. Ze verblijft er al ruim twee jaren en  
ik ben haar eerste bezoek. 
Ze wil zoveel vertellen, er is zoveel verdriet... Ze vertelt over hoe ze hier 
gekomen is, hoe moeilijk het eerste jaar was, over het pesten van mede- 
gevangenen, de suïcide poging van haar celgenote, over hoe de trauma’s 
uit het verleden weer naar boven kwamen, de heimwee naar haar kinderen... 
met soms een stil huilen en dan weer een heftig snikken... bij gebrek aan 
zakdoekjes, gebruikt ze de binnenkant van haar t-shirt. Met regelmaat 
werpt de bewaker een blik naar binnen, maar we worden met rust gelaten 
en de deur wordt gesloten. Heel langzaam worden de tranen minder, de 
zinnen rustiger en gaat het over wat kracht geeft, wat troost biedt en 
sterker maakt. Ze vertelt over de pas begonnen yoga lessen die haar 
vertrouwen geven, over het haken wat ze geleerd heeft en het plezier wat ze 
daar aan beleeft. Als ze wat geld heeft, stuurt ze het op naar haar familie. 
Het geeft haar het gevoel nog iets voor thuis te kunnen betekenen, want 
ook zij doen wat ze kunnen. Ze sturen soms wat geld, maar de reis naar 
Madeira ondernemen dat zit er niet in. Maar nu is er toch bezoek, voor haar, 
het blijft haar ontroeren. De bewaking geeft ons een teken, het is nu echt 
tijd... nog een knuffel en “wat zal ik vannacht lekker slapen...”.
Even later valt de grote zware deur achter mij in ’t slot. Als ik de berg af ga, 
de zee, bloemen en mijn vrijheid tegemoet, realiseer ik me hoe belangrijk 
menselijk contact is en dat eenzaamheid misschien wel de kern van lijden 
is. Deze ontmoeting zal mij, net als vele andere, lang bijblijven...

PORTUGAL

13
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Niet-zorglanden
Het beleid voor de niet-zorglanden is 
gericht op het werken met lokale 
Nederlandstalige vrijwilligers.  
Verzoeken van gedetineerden uit 
niet-zorglanden worden door Epafras 
zoveel mogelijk gehonoreerd. Deze 
verzoeken kunnen voortkomen uit het 
feit dat geestelijke verzorging niet 
beschikbaar is in de betreffende 
inrichting, de taalbarrière te groot is, 
en/of de aanwezige geestelijke 
verzorging niet in staat is een individu-
eel vertrouwelijk gesprek te voeren 

met de gedetineerde. De kosten voor 
deze bezoeken in de niet-zorglanden 
worden uit eigen vermogen van de 
stichting gedekt en/of door  
crowdfunding van een geestelijk 
verzorger in Nederland gerealiseerd. 
Indien nodig wordt overlegd met  
het ministerie van Buitenlandse Zaken 
of ter plaatse facilitering door de  
diplomatieke dienst mogelijk is. 
Het verwezenlijken van het lokale 
netwerk in de zorglanden heeft echter 
in 2017 voorrang.

Epafras zal haar beleid voortzetten  
om in overleg met de betrokken  
(ex) gedetineerde en het ministerie van 
Buitenlandse Zaken, in zeer schrijnende 
gevallen extra zorg te verlenen. Dit 
betreft situaties waarin bijv. na 
vrijlating, terugkeer naar Nederland 

financieel niet haalbaar lijkt of specifieke 
medische hulp niet door betrokkene  
of diens naasten betaald kan worden. 
Gelden hiervoor kunnen na goede 
screening, uit eigen middelen beschik-
baar gesteld worden.

Mensen in nood en  
in kwetsbare situaties

MENSEN IN OVERLEVINGSSTAND
Mark Liefhebber /Lokaal geestelijk verzorger Peru

Voor Epafras bezocht ik in 2017, samen met Matthijs Geluk, de gedetineerden 
in Peru. Doordat we de gevangenissen onderling konden verdelen werd het 
beter behapbaar voor ons beiden én kunnen we ons meer relationeel 
verbinden aan de personen die we bezoeken. Voor mij hield dit zo’n 20 
gevangenen verdeeld over 5 gevangenissen in. Wat direct opvalt, is dat het 
contact met Epafras én de Nederlandse ambassade in Lima erg prettig en 
snel verloopt. De houding van iedereen is betrokken en proactief. Bert Hes 
heeft in zijn laatste bezoek aan Peru een soort overdrachtsgesprek met me 
kunnen voeren. Dit hielp me vooraf erg in de beeldvorming. Ondanks 
eerdere ervaringen in Nederlandse gevangenissen is het gevangenisleven 
in Peru toch echt compleet anders. De mannen en vrouwen zitten vaak erg 
lang vast voor hun overtredingen, in zeer erbarmelijke omstandigheden en 
met weinig informatie of uitzicht op verbetering. Dit maakt het voor hen een 
enorm lastige fase in hun leven. Alle gedetineerden stelden het bezoek op 
prijs en lieten dit ook weten. Een aantal kijkt natuurlijk eerst even de kat uit 
de boom door het gebrek aan vertrouwen in mens en maatschappij. 
Ondanks dat velen van hen in de ‘overlevingsstand’ staan, kwamen we 
eigenlijk bijna altijd tot een waardevol gesprek. Gesprekken over bijvoorbeeld 
het omgaan met tegenslag, schuldgevoelens richting familie en God, de 
moeite om staande te blijven zonder jezelf te verliezen in deze wereld etc. 
Een deel van hen gelooft op één of andere manier wel in God. Dit maakte 
het laagdrempelig om hen te helpen focussen op God, zijn vergeving én zijn 
wens om met hen een nieuwe start te maken als ze dit zouden willen. Wat wel 
soms lastig is, is dat sommige gevangenissen weinig tot geen privacy 
faciliteren. Ik merk dat dit sommigen belemmert om zich kwetsbaar op te 
durven stellen (ook al uiten ze die behoefte soms wel). Het helpt mij om iets te 
begrijpen van hoe het leven voor hen is, maar het laat je ook zien hoe 
belangrijk het is voor hen om te weten dat ze er niet alleen voor staan. 

PERU

15
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hard gewerkt aan een 

grote veranderingsslag die het werk 
van de stichting ook in de toekomst 
mogelijk maakt. Doelstelling van de 
organisatie blijft om zoveel mogelijk 
gedetineerden met een Nederlands 
paspoort die in het buitenland gevan-
gen zitten pastoraal te bezoeken. In 
een groot aantal landen worden deze 
bezoeken door lokale Nederlandse 
geestelijk verzorgers gebracht en niet 
langer door vanuit Nederland ingevlo-
gen vrijwilligers. Dat er nu gewerkt 
wordt met een grote groep over de 
wereld verspreid wonende Nederlandse 
vrijwilligers heeft ingrijpende conse-
quenties voor de manier van begeleiden 
en motiveren. Hoe bewaak je de 

kwaliteit van de geestelijke verzorging 
en hoe kun je de lokale vrijwilligers zo 
goed mogelijk toerusten en motiveren, 
wanneer dit alles grotendeels op 
afstand dient te gebeuren?

In het afgelopen jaar zijn daarvoor 
verschillende initiatieven genomen. 
Allereerst bieden de moderne media 
uiteraard veel mogelijkheden tot 
contact. Via e-mail en Skype is meestal 
directe en indirecte uitwisseling en 
coaching mogelijk tussen de staf van 
Epafras en een lokale vrijwilliger. 
Daarnaast is op de website van Epafras 
een afgeschermd gedeelte beschikbaar 
gekomen waar veel nuttige informatie 
is ondergebracht en waar ook een 
chatfunctie is ingevoerd. Zo hopen we 

Toerusting  
van lokale  
geestelijke verzorgers

ook onderlinge uitwisseling tussen lokale 
vrijwilligers in de verschillende wereld- 
delen mogelijk te maken. Ook de gehele 
toerustingsmodule is hier te vinden.

Het afgelopen jaar is het werk aan deze 
toerustingsmodule afgerond. Externe 
expertise is hiervoor geleverd door de 
Theologische Faculteit van de Vrije 
Universiteit. Er is nu, in aansluiting aan 
het standaardwerk over geestelijke 
verzorging en pastorale gespreksvoering 
‘Zorg voor het verhaal’, een schat aan 
informatie en opdrachten beschikbaar, 
specifiek voor het pastorale bezoekwerk 
aan gedetineerden in het buitenland. 

In november 2017 is een regionale 
meerdaagse conferentie voor lokale 

vrijwilligers georganiseerd, ter  
introductie van de toerustingsmodule en 
ter bevordering van de betrokkenheid 
van de vrijwilligers bij het werk en de 
identiteit van Epafras. Deze conferentie, 
die gehouden werd in São Paulo in 
Brazilië voor de vrijwilligers in 
Zuid-Amerika, werd door de deelnemers 
als een inspirerende stimulans ervaren. 
Het is de bedoeling dat in de komende 
tijd ook in de andere regio’s dergelijke 
conferenties worden georganiseerd om 
zo het netwerk van lokale vrijwilligers 
kwalitatief en kwantitatief op peil te 
houden en waar mogelijk uit te breiden. 

Henk Hortensius  
Voorzitter toerusting Stichting Epafras
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CONFERENTIE IN SAO PAULO
Karan Gokoel / Lokaal geestelijk verzorger Suriname

Op uitnodiging van Epafras vertrokken wij met z’n drieen vanuit Suriname 
naar Sao Paulo. Een reis vol avontuur; van nieuwe plekken en het ontmoeten 
van andere culturen. Net zo spannend als de reis was, was de ontmoeting 
met de Zuid-Amerikaanse vrijwilligers en met Bert, Jarmila en Niek uit 
Nederland. Ik zag Bert en Jarmila voor het eerst in levende lijve, via Skype 
en e-mail hadden we al contact, maar nu dan in het ‘echt’.  
Mijn ontvangst was warm en de groep voelde meteen vertrouwd aan. 
Op 27 november 2017 kon dan de conferentie beginnen. Doordat de 
kennismaking de dag ervoor al uitvoerig geweest was, was er al een 
semi-vriendschappelijke band in de groep. Ik voelde me relaxt in de groep 
en de ervaringen van vrijwilligers tijdens hun werk in detentie spraken mij 
erg aan. Ook kon ik veel leren uit casussen, die aan de orde kwamen en 
hoe te handelen in soortgelijke gevallen. De verzorging was goed, wat wel 
nodig was na diepgaande discussies en het bespreken van existentiele 
thema’s. De drie conferentie-dagen waren zinvol en het menselijk aspect dat 
in het werk van Epafras naar voren komt vind ik heel mooi!  
Ik herken in het werk van Epafras de deugd uit de Vedische filosofie: Manur 
bhava (vertaald; become a human being). Alleen een mens kan een 
ander mens begrijpen, helpen, ondersteunen en hoger op tillen. Al deze 
thema’s zijn gefragmenteerd aan bod gekomen tijdens de conferentie en 
opnieuw is voor mij het bewijs geleverd dat we samen veel kunnen doen 
voor gedetineerden (aldan in nood of niet). 
De sprekers op de conferentie hebben mij geinspireerd en geinformeerd. 
De gedeelde ervaringen en praktische kennis zal ik omzetten in het contact 
met gedetineerden. Tot slot is Sao Paulo een prachtige stad met vriendelijke 
mensen en fantastische culturen, een passende omgeving voor deze 
succesvolle conferentie. 

SURINAME

WANNEER KOM JE WEER? 
Fineke Janssen / Lokaal geestelijk verzorger Bolivia

Het is een flinke rit om bij de zwaarbeveiligde gevangenis te komen, diep 
op de hoogvlakte van het Andesgebergte en ver van vervoer of huizen.  
Ik vraag me af hoe de bezoekers van andere gedetineerden hier komen.  
Ik word behandeld als elke andere bezoeker. Er zijn een aantal veiligheids-
controles waarvan de laatste achter een gordijntje met een vrouwelijke 
agent: details zal ik jullie besparen. Een “taxi” - een gedetineerde - brengt 
mij naar de Nederlandse man die ik kom bezoeken. We gaan buiten onder 
een afdakje zitten waar ik me voorstel. Ik luister vooral. En af en toe probeer 
ik met een enkele gerichte vraag wat licht te krijgen in het verwarde 
verhaal. Ik zie een man die wanhopig probeert om mensen te vinden die 
hem kunnen steunen in wat hij doormaakt. Ik probeer hem te bemoedigen 
goed voor zichzelf te zorgen. We nemen afscheid, tot een volgende keer.

Palmasola in Santa Cruz ligt aan de rand van de stad. Binnen zijn er weer 
diverse controles. Dan loop ik door een enorme lege vlakte, naar het hek 
dat toegang geeft tot de sectie waar ik op bezoek zal gaan. Er wonen 4.200 
mannen op 39 afdelingen, die lijken op kleine dorpjes van gebouwtjes aan 
straten. Het heeft wat voeten in de aarde voordat C. gevonden is. We gaan 
aan een tafeltje zitten bij een restaurantje, aan een straatje waar C. 
regelmatig gegroet wordt. Het gesprek is open en vol hoop, omdat C. bijna 
vrijkomt. Hij vertelt over de plannen die hij heeft voor straks, buiten. Hij heeft 
al papieren die in het blad Comeback zaten opgestuurd en weet dat er 
nog dingen geregeld moeten worden voordat hij weg kan. Het bijbeltje dat 
ik hem de vorige keer gaf is hij kwijt - C. vraagt om een nieuwe. Die kan ik 
hem via iemand van het consulaat sturen. Het zijn soms kleine dingen zoals 
een paar slippers of een T-shirt die het leven in deze gevangenissen ietsje 
gemakkelijker maakt. “Wanneer kom je weer”? Het allerbelangrijkste is het 
menselijke contact, en het is een voorrecht deze bezoeken te kunnen doen.

BOLIVIA
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Na deze periode van explosieve groei 
kozen we in 2017 voor bestendiging met 
een focus op loyaliteit en interactie.  
De achterban op Facebook is verder 
doorgegroeid en bijna verdubbeld en 
door te sturen op contact groeide 
zowel de betrokkenheid van het publiek 
online én offline. 

Meedoen
De achterban van Epafras toont zich  
op verschillende manieren betrokken. 
Online spreken zij hun steun uit voor 
het werk van Epafras en krijgen  
(ex-)gedetineerden een hart onder de 
riem gestoken, er wordt intensief  
gediscussieerd over het onderwerp en 
er is ook sprake van concrete steun. Zo 
bieden mensen taallessen, kleding of hun 
gezelschap aan ex-gedetineerden aan.

Contact
Epafras gaat over contact: ieder mens is 
waardevol en Epafras zet zich in voor 

gedetineerden in het buitenland die 
vele anderen links laten liggen. De 
professionele geestelijke verzorgers 
helpen deze mensen om de weg 
omhoog weer te vinden. Dat draagt bij 
aan een betere terugkeer in de 
maatschappij. Ook in onze communicatie 

zoeken we naar dat contact. Maar dan 
met het publiek, de media en andere 
stakeholders; social media zoals 
Facebook bieden ons bij uitstek het 
platform om dat te realiseren. Ook 
volgend jaar zullen wij ons daarvoor 
inzetten.

Media en communicatie

#  Facebook vrienden  6.139
#  gebruikers website  18.511
#  bezoeken website     26.141
#  bekeken pagina’s  72.046

Bron: Google Stats, Global Village Media

In 2017 hebben we de mediastrategie waarvan een jaar eerder het 
fundament werd gelegd doorgezet. In 2016 werd in korte tijd een 
enorme social media achterban opgebouwd en werden de verhalen 
die we daarop deelden goed gelezen. Daarmee werden we - in een 
klap - veel zichtbaarder voor het Nederlandse publiek en andere 
stakeholders.

Marieke 

Afgelopen zomer kwam Marieke, 

na 18 jaar gevangenisstraf in de VS, 

gedwongen terug naar Nederland. 

Hier had ze niemand meer, ze sprak  

geen Nederlands en kon nergens 

terecht. Epafras zorgde voor een 

zachte landing waaronder  

tijdelijke huisvesting. Het verhaal 

van Marieke werd gedeeld op  

Facebook en de achterban werd gevraagd een steentje bij te dragen. 

Daar werd massaal op gereageerd. Zo werd Marieke op Schiphol warm 

ontvangen door verschillende dames met cadeautjes en bloemen. Er 

werd kleding gedoneerd, taallessen aangeboden en mensen spraken 

met haar af voor een gezellig kopje koffie. Door dit warme welkom wist 

Marieke zich gesteund en kreeg zij een goede start in Nederland.
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Ik ben Joop . Ik w i l g raag mi jn e r v a r i ng na de t en t i e met 
ju l l i e de l en . Ik heb va s t geze t en in Frank r i j k en ande r e 
l anden . Steed s a l s i k on t s l agen we r d u i t de ge vangen i s , had 
i k mo e i t e t e rug te ke r en in de v r i j e maat s chapp i j .  Nu ik wa t 
oude r ben gewo r d en l ig t de s i tua t i e ande r s .  Dit k omt d o o r  de 
in f o rmat i e d i e i k k r e eg van Epa f r a s .  Zo had ik hee l v e e l 
s t eun aan hun c o r r e sp onden t i ep r o j e c t .  Het i s mi jn e r v a r i ng 
da t j e d o o r  v e e l in s t an t i e s van he t ka s t j e naa r de muur wo r d t 
gestuurd . Daarom heb ik e r v o o r gezo rgd dat ik goede in f o rmat ie 
k r e eg van Epa f r a s , z o da t i k me in de v r i j e maat s chapp i j go ed 
kan r edden .
In Frank r i j k had ik c on ta c t met v e r s ch i l l ende in s t an t i e s .  
Ze be l o o f d en mi j van a l l e s , da t na mi jn de t en t i e a l l e s v o o r 
mi j ge r ege l d z ou wo r d en . Maa r in de maat s chapp i j gaa t he t 
ande r s ! Zod ra j e een v o e t s t ap ze t op de Nede r l and s e b o d em 
la t en a l l e in s t an t i e s j e l ink s l iggen . Ik mo e s t maa r ze l f 
u i t z o eken ho e i k he t mo e s t r e dden . 
Nu probee r ik op het goede pad te bl i j ven . En ik bl i j f vechten 
v o o r  mi jn no rma l e l e v en . Natuu r l i j k i s he t n i e t makke l i j k , 
maa r j e mo e t b l i j v en s t r e v en naa r een p l ek v o o r  j e ze l f .  
Gewo on b i j in s t an t i e s l angsgaan en b l i j v en zeu r en , t o t da t j e 
hulp k r i jg t . Ui t e inde l i j k , na b i jna een jaa r , heb i k een dak 
b o v en mi jn ho o f d met a l l e s wa t i k n o d ig heb om no rmaa l t e 
kunnen l e v en . Ho ewe l de be l a s t ing je a l t i j d l a s t ig b l i j f t  
va l l en , h o op i k da t i k op mi jn oude dag een rus t ig l e v en  
kan l e i d en . To t z o v e r mi jn e r v a r i ng . . . z o rg da t j e gez ond de  
ge vangen i s u i t gaa t , dan k omt he t we l go ed . . .  a juuuu . . .

 Jo op , Ex-gede t ine e r d e

ERVARING VAN EEN LOKAAL  
VRIJWILLIGER IN FRANS GUYANA   
Charlene Wormer / Lokaal geestelijk verzorger Frans-Guyana

Klein Europa dat is de naam die velen Surinamers geven aan Frans-Guyana, 
een reis met het vliegtuig van 40 minuten. Lekker kort dus. Frans-Guyana is 
ondanks haar tropische charmes toch ook wel vrij Europees. De infrastructuur, 
de rijrichting, de munteenheid hebben mij altijd doen denken aan tropisch 
Europa. De penitentiaire inrichting ligt in het bergachtig landschap van 
Frans Guyana, omringt door veel bos en een beetje afgelegen. 

Verdeeld over vijf dagen heb ik eenentwintig gedetineerden gesproken en 
begeleid. Het waren voornamelijk kennismakingsgesprekken omdat ik voor 
het eerst als geestelijk verzorger werd gezonden naar Frans-Guyana. 
Aangezien de meeste gedetineerden mij niet kende, moest ik soms het ijs 
breken met een grapje. Het was belangrijk om het contact te leggen en het 
vertrouwen te wekken er te zijn voor hen. 

De meeste gedetineerden beweren in detentie veel meer bezig te zijn met 
het geloof, door regelmatig een bijbel te lezen, te bidden en/of op een 
geheel eigen wijze bezig te zijn met religie. Zingeving speelt een belangrijke 
rol, door hen te doen na te denken over de toekomst, wie men in naaste 
kringen gekwetst heeft met dergelijke daden en hoe men hun tijd denkt 
door te gaan brengen in detentie. 

FRANS-GUYANA
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Belangrijk is daarbij de aandacht voor 
de versterking en het herstel van 
menselijke waardigheid. Het blad wordt 
met aandacht gemaakt, speciaal  
voor hen. Voor de gevangenen zorgt 
het voor contact met Nederland en  
de Nederlandse taal. Het blad zet  
aan tot overdenking maar biedt ook  
verstrooiing. In de naam van het 
magazine, ‘Comeback’, zit alles in wat 
we met het tijdschrift willen bereiken. 
Dat gedetineerden ‘terug’ kunnen 
komen. In hun leven, in Nederland.

De hoofdartikelen van 2017 bereidden 
voor op de terugkeer naar Nederland, 
gaven informatie over de WETS en 
WOTS en over de situatie in de 
Nederlandse en buitenlandse gevange-
nissen. We plaatsten steeds het nieuws 
van de afgelopen drie maanden, zodat 
gedetineerden op de hoogte blijven 
van de situatie in Nederland. Dat  
helpt hen straks sneller wortelen in de 
Nederlandse samenleving. 

 

Verstrooiing was er in de vorm van 
Sudoku’s en woordzoekers en de strip 
De Rechter van cartoonist Jelle van 
Muylwijck. De stukken over Geloof 
zorgden voor verdieping en  
overdenking, en sloten aan bij Pasen, 
Pinksteren en het kerstfeest. In 
persoonlijke verhalen van gevangenen, 
familieleden, geestelijke verzorgers van 
Epafras,  juristen van PrisonLAW en 
vrijwilligers van Reclassering Nederland 
Bureau Buitenland werden dilemma’s 
van deze betrokkenen en de  
gedetineerden aangekaart, en gaf het 
blad inzicht in het leven achter tralies in 
het buitenland.

De verhalen van lotgenoten blijven 
voor de gevangenen zelf één van de 
belangrijkste onderdelen van het blad. 
Ontroerende verhalen, maar ook vaak 
ontluisterend. Over afscheid nemen, 
het gemis. Over wanhoop, over 
stroperige rechtsgang. Over goede 

advocaten, over advocaten die niet 
komen opdagen. In elk nummer is 
daarom plaats gemaakt voor ingezonden 
brieven. Verder werden ook weer 
brieven geplaatst waarop een jurist van 
PrisonLAW met advies reageert, en 
specifieke cases vanuit de advocatuur.

De artikelen uit 2017 zijn toegevoegd 
aan de website van Epafras. Deze 
artikelen zijn zo bereikbaar voor 
familieleden, ex-gedetineerden en 
ander belangstellenden. Ook in het 
komende jaren zullen we met energie 
en aandacht een blad blijven maken dat 
er speciaal is voor de ondersteuning van 
alle Nederlandse gevangenen in het 
buitenland. Zo laten we hen weten dat 
ze niet vergeten zijn.

Het tijdschrift is zowel in fysieke zin als 
digitaal beschikbaar.

Arjen Duijts
Global Village Media

Tijdschrift Comeback 
Vier keer per jaar ontvangen gedetineerden het tijdschrift Comeback. 
Met nieuws, informatie over recht en vol brieven van andere  
gedetineerden. Epafras voert de hoofdredactie over het blad, dat 
wordt uitgegeven in samenwerking met Reclassering Nederland  
Bureau Buitenland en PrisonLAW. Met het magazine willen de  
organisaties voorkomen dat zij vervreemden van het thuisland en 
hen helpen bij terugkeer. 

nummer 2 •  2017

Gezocht:
penvriend/
-vriendin

‘Je moet er het beste van maken’Een nieuw leven in Nederland na terugkeer

overvolle GevanGenissenHoeveel Nederlanders zitten vast in Europa?

Tijdschrift voor gedetineerden in het buitenland

verGevinG & herstel
Geef je leven meer betekenis
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Ook dit jaar was het correspondentie-
project van Epafras weer een veel 
gezochte en gewaardeerde mogelijkheid 
voor Nederlandse gevangenen in 
buitenlandse detentie om feeling te 
houden met het thuisland.
Ruim 800 brieven bereikten het 
kantoor in Utrecht, waar elk schrijven 
persoonlijk wordt beantwoord door een 
geestelijk verzorger, die zich specifiek 
met dit project bezighoudt. Ook zijn er 
de vrijwillige correspondenten in 
Nederland die zich inzetten voor het 
onderhouden van een schriftelijk 
contact van mens tot mens met een 
gedetineerde ergens in een ver 
buitenland.

Deze brieven zijn van velerlei aard:  
ze variëren van informatieve vragen tot 
hele persoonlijke levensverhalen, 
verhalen van wanhoop en teleurstelling.

De haast onoverbrugbare afstand, 
zowel letterlijk als figuurlijk, wordt in 
verre buitenlanden pijnlijk gevoeld: het 
gemis van geliefden, familie en vrienden 
maakt de geïsoleerde situatie van deze 
Nederlanders nog indringender.

Wat kan het dan een troost zijn je 
gedachten aan het briefpapier toe te 

vertrouwen: zelfreflectie  geeft de rust 
en het overzicht om de problemen die 
je vaak overstijgen weer tot hanteerbare 
proporties terug te brengen. 
In de brieven lees je veel over spijt, 
schuld en schaamte, zowel naar de 
briefschrijver zelf als naar zijn geliefden. 
Zelfreflectie is dan onvermijdelijk .

Voor wie niet naar buiten kan blijft 
alleen de reis naar binnen over en het 
valt op hoe zelfreinigend dit kan 
werken: deze ontdekkingstocht leidt 
vaak tot levenskrachtige inzichten wat 
betreft fundamentele waarden en hoe 
zich daarmee verbonden te voelen. 
Tijdens de correspondentie die soms 
gedurende de tijd van detentie blijft 
voortduren zie je mensen opveren, 
plannen maken voor de toekomst, de 
eigen regie weer in handen nemen.

Het correspondentieproject van Epafras 
is voor vele gedetineerden een veilige 
haven in onrustige tijden: te weten dat 
er mensen zijn die hun oordeel kunnen 
uitstellen, oprechte aandacht kunnen 
schenken en een luisterend oor bieden. 
Het schrijven met Epafras of een 
vrijwilliger kan leiden tot het werken 
aan een waardevol zelfinzicht: je bent 
immers zoveel meer dan je delict …

Correspondentieproject

GEVANGEN IN AMERIKA 
Jan Arie van den Berg / Lokaal geestelijk verzorger USA

Nederlandse gevangenen bezoeken in het buitenland is een nieuwe ervaring 
voor mij. Als predikant leid ik regelmatig diensten in een gevangenis. Soms 
ontstaat daarbij een pastoraal contact. Nu gaat het om mensen die mijn 
taal spreken en mijn cultuur kennen. In mijn regio zijn drie Nederlanders die 
graag een bezoek willen. 
Twee uren mag het tweede bezoek duren. De reistijd voor dit bezoek is een 
veelvoud van de tijd die we samen kunnen doorbrengen.  Maar het  
bezoek is het zeker allemaal waard, zowel voor de gedetineerde als voor 
mijzelf. Aan alles is te merken dat deze ontmoeting een hoogtepunt is in de 
aaneenrijging van dagen en jaren. Meer dan tien jaar zit hij nu al gevangen.
Geboren en opgegroeid in het hart van een grote stad in Nederland, trouwt 
hij een Amerikaanse vrouw. In Amerika vindt hij een goede baan, maar hij 
verliest die baan. Daarna probeert hij de stand op te houden voor zijn gezin 
en zo raakt hij in de schulden. Dat probeert hij op te lossen door iemand te 
gijzelen. Er is schaamte over deze misdaad. Mogelijk liggen er nog vele 
jaren van opsluiting voor hem.
Ontroerend is het om te horen over de wekelijkse handgeschreven brief 
aan een oude moeder in Nederland. Hij heeft gelukkig een goed contact 
met zijn vrouw en kinderen. Deze gedetineerde probeert ook anderen in een 
soortgelijke situatie te helpen met advies. Helaas zijn er heel wat harde 
lessen geleerd over het gevangenisleven in Amerika. Het gesprek brengt 
emoties naar boven. Er is gelegenheid om samen te bidden en te spreken 
over het geloof.
In een  handgeschreven brief, die ik later ontvang, kijkt de gevangene terug 
op het bezoek. We hebben een totaal verschillende achtergrond en toch 
lijkt het tijdens het bezoek alsof we elkaar al jaren lang kennen. Ik besef 
opnieuw hoe geweldig waardevol dit bezoek is.

USA
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Het zijn niet zomaar groetenkaarten, 
deze komen voort uit een project in de 
penitentiaire inrichting in Vught over het 
thema van de 40dagentijdcampagne 
‘Sterk en Dapper’. Onder leiding van  
de gevangenispredikant spraken de 
gedetineerden met elkaar over dit 
thema.  
Daarna is er een basisontwerp gemaakt, 
waarbij men ook inspiratie op deed bij 
een Keltisch symbool dat sterk en 
moedig symboliseerde. Het kunstwerk 
heeft iets robuusts en tegelijkertijd ook 
iets kwetsbaars. Dat kwam ook uit de 
gesprekken met mannelijke  
gedetineerden. Sterk en dapper zijn 
betekent soms ook dat je je kwetsbaar 
op durft te stellen.  
Het kunstwerk is door een gedetineerde 
met de hand gemaakt en gelast. Het 
buigen is ook met de hand gebeurd en 
kost dus nogal wat kracht. Je zou kunnen 
zeggen dat het maken van het kunstwerk 

al impliceert dat iemand sterk is.  
In het kunstwerk is een dunne doek 
gemaakt waarop dezelfde gedetineerde 
de letters maakte:  
‘wees sterk en moedig’.

In de paasgroetenactie willen  
gemeenteleden de gevangenen ver 
weg een hart onder de riem steken, er 
wordt ook aan hen gedacht. Tegelijk  
wil de protestantse kerk gemeenteleden 
ook bepalen bij de leefsituatie van 
mensen in gevangenschap. 

Binnen plaatselijke gemeentes zetten 
diakenen en gemeenteleden zich elk 
jaar opnieuw en met succes in om 
mensen te motiveren een Paasgroet te 
versturen.

Cobien van Koeverden 
Coördinator paasgroetenactie  
Kerk in Actie

Paasgroetenactie
Al vele jaren sturen leden van de Protestantse Kerk in Nederland met 
Pasen kaarten naar gevangenen in Nederland, naar mensenrechten-
activisten en organisaties overal ter wereld en naar Nederlanders in 
buitenlandse gevangenissen.

Een initiatief van Kerk in Actie, Epafras, Protestants Justitiepastoraat en Boekencentrum Uitgevers.  

www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie

Een goede wens met Pasen voor gedetineerden 
binnen en buiten Nederland. 

Stuurt u ook een kaart?

Paasgroetenactie 2017

Stichting Epafras is in nauwe  
samenwerking met Gevangenenzorg 
Nederland betrokken bij het Kikado- 
project (Kind Kado project). Dit project 
houdt in, dat kinderen van gedetineerden 

in het buitenland een verjaardags- 
cadeautje ontvangen. Het gaat daarbij 
om kinderen in de leeftijd tot en met  
12 jaar. In 2017 heeft Epafras aan  
25 kinderen een cadeautje geschonken.

Kind Kado project
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DE WERELD ACHTER DE MUUR
Marlute van Dam / Lokaal geestelijk verzorger Roemenië

Sinds drie jaar woon ik in Roemenië en heb inmiddels vrij veel kanten  
van Roemenië leren kennen, grote steden, kleine dorpjes, toeristische  
trekpleisters, rijke mensen, arme mensen, ik heb het allemaal gezien. Maar 
aan de rand van de stad, achter dikke muren, bevindt zich nog een heel 
andere wereld, een wereld waar ik tot nu toe alleen van gehoord had.  
Via de organisatie waar ik voor werk kwam ik in contact met het werk van 
stichting Epafras en begreep dat ze mensen zochten om gevangenen te 
bezoeken. Omdat ik nog nooit zoiets gedaan had, heb ik mijn eerste 
bezoeken gedaan samen met ds. Andries den Broeder. Hij deed eerder de 
bezoeken in Roemenië. We hebben met alle mensen die we hebben 
bezocht een goed gesprek mogen voeren. Ik heb ook veel geleerd over 
deze andere kant van Roemenië. Ik dacht altijd dat het leven in de  
gevangenis goedkoop was omdat je gratis huisvesting en voedsel krijgt, 
maar dat blijkt dus niet zo te zijn. De gevangeniswinkel is duurder dan 
normale winkels en voor alles wat je extra wilt, moet je extra betalen. Een 
man vertelde dat zijn familie al 20.000 euro had moeten betalen voor de  
8 maanden dat hij gevangen zat (de advocaat, beter eten, dokterskosten).
Het meeste indruk heeft het laatste bezoek op me gemaakt, dat ik alleen 
heb afgelegd. Hij was veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Deze man 
was in diepe wanhoop en zag het leven niet meer zitten. Door de schaamte 
over wat hem was overkomen kon hij zich zelfs niet verheugen over een 
eventuele vrijlating. Ik vond het moeilijk, want ik kon hem niets beloven en 
voelde me machteloos omdat ik zijn situatie niet kon verbeteren.  
We hebben gebeden. Nog steeds bid ik voor hem en ik hoop dat God hem 
in zijn ellende de hoop en de kracht geeft die hij nodig heeft.

ROEMENIË

EEN MATRAS OP DE SCHOUDERS 
Jacques de Best /Lokaal geestelijk verzorger Brazilië

Daar loop je dan tussen een massa mensen op de wekelijkse bezoekdag.
Maar je valt wel op. Een opgerold matras is nu eenmaal heel wat anders 
dan al die plastic tassen vol met etenswaren. Het was ook de eerste keer in 
mijn leven dat ik een matras naar een gedetineerde bracht.
Dat opgerolde matras. Je zou haast denken aan die verlamde uit de Bijbel 
uit Johannes 5.
Na een leven vol met eenzaamheid, pijn, verdriet en uitzichtsloosheid maar 
nu nu loopt hij daar vrolijk. Wat zeg ik vrolijk, hij is uitgelaten en ook dat is 
nog maar op zijn zachts uitgedrukt.
Kan ik met die matras op mijn schouders ook zo vrolijk zijn? Of ben ik 
misschien teveel met mezelf bezig om me te kunnen verplaatsen in het 
leven van die ex-verlamde. Word ik niet teveel bepaald door die toch zo 
“gewone” dingen als: dingen kunnen doen die je leuk vindt. Vrienden 
kunnen uitkiezen naar eigen smaak. Kunnen eten wat je lekker vindt.
Want al die dingen zijn voor veel mensen, ook voor onze doelgroep niet 
haalbaar. Wat zeg ik: onvoorstelbaar.
Ja, zo kan een matras je in een andere stemming brengen. Maar je ook 
leren om zaken in je leven te relativeren. En de schatten die je bezit extra te 
waarderen. Dingen relativeren om zo ruimte te scheppen dat anderen in 
jouw leven kunnen komen. Wie zou die matras op mijn schouders gelegd 
hebben. Zou het echt toevallig zijn geweest?
Van relativeren gesproken: Je komt aan bij de gevangenis. Nee mijnheer 
bezoekuur alleen op zondag en met een speciaal pasje. Nou dat pasje was 
geen probleem. Maar het was en bleef maandag.
Praten over en weer, argumenten maar... niets. Zou de gedetineerde goed 
geslapen hebben die nacht op zijn nieuwe matras?
Ik in ieder geval wel. Met een blij gemoed dat ik iets mocht en hopenlijk ook 
mag blijven betekenen voor mijn naaste.
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De stichting heeft in 2016 gedraaid met de  
volgende vrijwilligers en betaalde krachten

Aantal vrijwillige bestuursleden 7

Aantal betaalde krachten kantoor  3

Aantal vrijwilligers pastoraat 45

Getallen spreken hun eigen taal

 2017  2016

Reizen gemaakt  68  36

Gevangenen bezocht  484  345

Landen  30  26

Verstuurde pakketten  350  325

Geestelijke verzorgers vrijwillig  45  32

Geestelijke verzorgers betaald  1  1

Brieven van gevangenen  900  870

Contact relaties van gevangenen  875  850

Verantwoording Baten en Lasten

Baten  2017      2016

Subsidies  € 423.589            € 349.091

Giften en bijdragen  € 105.843  € 120.826

Overige baten  € 0  € 0

Rentebaten  € 279  € 1.392

Totaal  € 529.71 1  € 471.309 

 

Lasten    2016 

Geestelijke verzorging  € 120.270  € 98.220

Kosten Comeback  € 82.366   € 77.609 

Personeelskosten  € 182.612  € 173.490 

Afschrijvingskosten  € 3.364   € 5.066 

Huisvestingskosten  € 21.292  € 27.025 

Organisatiekosten  € 47.810  € 32.482 

Project transitie  € 74.752             € 58.091  

Overige lasten        € 0 

Rentekosten  € 949 

Totaal  € 533.376            € 472.932 

Resultaat   - € 3.665             - € 1.623

€ 0

 € 910

2017
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•  De duurzaamheid van de organisatie 
staat of valt met de politieke steun  
en maatschappelijke relevantie die 
daarmee samenhangt. 

•  De subsidie van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie ten aanzien van 
de leiding van de organisatie. 

•  De subsidie van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken m.b.t. het 
hoofdstuk Zorg. Hieronder vallen de 
kosten die gemaakt worden om de 
bezoeken te realiseren, reis- en 
verblijfkosten van de lokale geestelijke 
verzorgers die zijn aangetrokken in  
de zogenaamde zorglanden.

•  Doorgaande activiteit op het terrein 
van werving, behoud en training van 
lokale geestelijke verzorgers ten 
dienste van de bezoeken in de zgn. 
zorglanden. 

•  Subsidie van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken voor het  
uitbrengen van jaarlijks vier nummers 
van het tijdschrift ‘Comeback’ onder 
verantwoordelijkheid van Stichting 
Epafras, Reclassering Nederland BB en 
PrisonLaw. 

•  Intensieve fondsenwerving voor het 
behoud en uitbreiding van een brede 
kring van donateurs. 

•  Intensivering van de communicatie 
naar de achterban, kerken, stichtingen 
en particulieren.

Garantie  
voor duurzaamheid van  
de organisatie



Stichting Epafras

Burgemeester Reigerstraat 74  

3581 KW Utrecht

The Netherlands

T +31(0)30 233 24 32

F +31(0)30 234 27 03

info@epafras.nl

www.epafras.nl 
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