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Verbinden, verdiepen en versterken, dat is het motto
van dit jaarverslag van de stichting Epafras.
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eigen taal te spreken over de diepere dingen van het
leven als je vastzit in het buitenland. Daarom zoekt
Epafras Nederlanders op in buitenlandse gevangenissen.
Het is mooi dat de ministeries van Buitenlandse Zaken
en Justitie & Veiligheid dat mogelijk maken in de
zogenaamde zorglanden. Kerken, particulieren en fondsen
steunen het werk in voornamelijk Europese landen.
Verbinden: in 2018 heeft Epafras hard gewerkt om de geestelijke zorg vanuit de
landen waar de Nederlandse gevangenen verblijven, op te zetten. Daarvoor zijn in
die landen vrijwilligers geworven die voor deze taak worden opgeleid. Vanuit
Nederland krijgen ze reflectie op hun werk door ervaren pastores die dat als
vrijwilliger doen. Een klein team op het kantoor voert hierop de regie en heeft op
deze nieuwe wijze voor veel gedetineerden bezoeken kunnen regelen. Vanuit het
bureau corresponderen we met zo’n 950 gedetineerden in het buitenland. Dat is
een intensieve pastorale taak die met veel zorg en aandacht al jaren door een
Epafras medewerker wordt gerealiseerd. Het blad Comeback gaven we samen met
de Reclassering Nederland Bureau Buitenland en PrisonLAW uit. Het blad voorziet
in een grote behoefte.
Versterken: in 2018 zijn we bezig geweest met de versterking van onze organisatie,
onder meer op het gebied van bestuurlijke organisatie, bedrijfsprocessen,
communicatie en de voorbereiding van de aanstelling van een vertrouwenspersoon.
Verder voeren we besprekingen met een verwante organisatie over huisvesting en
samenwerking.
Dit jaarverslag geeft een goed beeld van het zinvolle werk dat Epafras doet.
We zijn dankbaar voor de steun van ministeries, ambassades, fondsen, donateurs
en alle vrijwilligers bij de uitvoering daarvan.
Ds. Jan Eerbeek Voorzitter
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Fondsenwerving

Het jaar 2018 is het eerste jaar na de transitie geweest
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Overzicht lokale
geestelijk verzorgers 2018

Met behulp van het ministerie van

in verband met communicatie, website

Buitenlandse Zaken was het mogelijk

en de wetenschappelijke toerusting van

de lokale geestelijk verzorgers in de

de geestelijke verzorgers. Stichting

zorglanden hun pastorale werk te laten

Epafras is wederom in staat gesteld haar

doen. De lokale vrijwilligers in de

doelstellingen na te komen, geestelijke

Argentinië

Ja

Libanon - Beiroet

Ja

zorglanden konden de Nederlandse

ondersteuning aan de Nederlandse

Bolivia

Ja

Maleisië

Ja

gedetineerden, op hun eigen verzoek,

gevangen geven en noodzakelijke

Brazilië

Ja

Marokko

Ja

geestelijke ondersteuning verlenen,

materiële hulp bieden. Dit kan dankzij

gebieden Rio de Janeiro en

Mauritius

Ja

omdat de reis- en verblijfkosten mede

de verschillende vormen van financiële

omgeving

Mexico

Ja

door Buitenlandse Zaken bekostigd

steun . Het totale bedrag aan ontvangen

Brazilië

Nepal

Ja

werden. Conferenties ten behoeve van

giften is in 2018 enigszins toegenomen.

Sao Paulo en omgeving

Panama

Ja

de lokale vrijwilligers in de zorglanden

Stichting Epafras is een ANBI-instelling,

Cambodja

Ja

Paraguay

Ja

werden mede ondersteund door het

wat inhoudt dat het doel en de feitelijke

Chili

Ja

Peru

Ja

Ministerie. Daarnaast werden de

werkzaamheden voor 90 % of meer een

Colombia

Ja

Rwanda

Ja

gemaakte kosten door de vrijwillige

algemeen belang dienen.

Costa Rica

Ja

Senegal

Ja

Cuba

Ja

Suriname

Ja

pastorale medewerkers - zowel de lokale
als de niet lokale - in de niet zorglanden

Het werk van Epafras wordt mede

Zorglanden

Lokale Geestelijke
verzorgers

Ja

Zorglanden

Lokale Geestelijke
verzorgers

Dominicaanse Republiek

Ja

Tanzania

Ja

voor een groot deel gefinancierd met de

mogelijk gemaakt dankzij:

Ecuador

Ja

Thailand

Ja

verkregen opbrengsten van donateurs,

• Ministerie van Buitenlands Zaken

Egypte

Ja

Trinidad

Ja

kleine en grote giften van kerken en

• Ministerie van Justitie en Veiligheid

Filippijnen

Ja

Uganda

Ja

diaconieën en speciale giften. Ook dit jaar

• Kerken en diaconieën

Frans Guyana

Ja

USA

Ja

financierde het ministerie van Justitie

• Projecten in Nederland

Gambia

Ja

Venezuela

Ja

en Veiligheid de directiekosten en een

• Maatschappij van Welstand

Ghana

Ja

Zuid Afrika

Ja

deel van de overheadkosten. Het

• Kerk in Actie

Guadeloupe

Ja

magazine ʼComebackʼ, dat 4x per jaar

• Verschillende stichtingen

Honduras

Ja

verschijnt en toegestuurd wordt naar

• Diverse fondsen

India

Ja

alle Nederlandse gedetineerden in het

• Haëlla stichting

Indonesië

Ja

buitenland werd eveneens gefinancierd

• Ds. J. van Dijk Stichting

Jamaica

Ja

door het ministerie van Buitenlandse

• Stichting Zonneweelde

Kaapverdië

Ja

Kenia

Ja

Zaken, naast de kosten die gemaakt zijn
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Epafras
toekomstbestendig
In 2018 werden onder leiding van Albert Jan Stam en Martien Agterberg
de definitieve stappen gezet in de transitie van de organisatie van de
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directeur geestelijk verzorging Martien

van hun ervaringen en reacties op de

Agterberg heeft dit experiment zich op

bezoekverslagen naar de directie is

een positieve wijze ontwikkeld. Dat

daarbij van groot belang gebleken.

heeft er toe geleid dat bestuur en
directie gezamenlijk hebben besloten

Bestuur en directie hebben eveneens

dit experiment nu als vaste werkvorm

besloten in deze nieuwe opzet tot

de komende jaren voort te zetten.

het organiseren van tweejaarlijkse

Stichting Epafras naar een toekomstbestendige werkstructuur.

conferenties per continent/regio voor

De belangrijkste stap daarbij was dat

deze regiocoördinatoren is het lezen en

de lokale vrijwilligers. Toerustingsmate-

het pastorale bezoekwerk aan Neder-

becommentariëren van de bezoek-

landse gedetineerden in buitenlandse

verslagen van de lokale vrijwilligers en

gevangenissen niet langer wordt

hen - mede aan de hand daarvan -

uitgevoerd door pastores uit Nederland,

gevraagd en ongevraagd van advies te

maar voortaan zal worden gedaan door

dienen en daardoor een betekenisvol

vrijwillige pastorale medewerkers in de

contact met hen te onderhouden.

werden er drie conferenties gehouden.

verblijven. De intensieve zoektocht

De regiocoördinatoren doen hun werk

Midden-Amerika in Panama, en voor

naar Nederlands sprekende vrijwilligers

vanuit Nederland en vormen samen

dit jaar heeft tot het resultaat geleid

een overlegorgaan binnen de werk-

Een belangrijke overweging daarbij

dat in bijna alle zogenaamde zorglanden

organisatie van de Stichting. Tijdens

was de positieve reactie van zowel de

een of meerdere vrijwilligers konden

hun tweemaandelijks overleg, dat door

regiocoördinatoren alsook de lokale

worden gecontracteerd door de

de directeur g.v. (tevens regio-

vrijwilligers. De helderheid van de

Stichting.

coördinator) wordt geleid, wisselen zij

werkstructuur, waarbij de lokale

ervaringen uit van hun contacten met

vrijwilligers voor alle zaken betreffende

Tegelijkertijd met deze transitie hebben

de lokale vrijwilligers en ontwikkelen

hun positie bij de directie en voor hun

bestuur en directie van de Stichting

zij zo samen een efficiënte werkwijze

bezoekverslagen bij de regiocoördinator

besloten om de aansturing van al deze

die goed is afgestemd op het beleid,

terecht kunnen, heeft ook een duidelijke

voor en zorgen tevens voor de

vrijwilligers in Afrika, Noord-Amerika,

werkwijze en identiteit van de Stichting.

meerwaarde laten zien. Het ontlast de

uitvoering.

het contact met en de toerusting van
riaal hiervoor is tot stand gekomen in
nauwe samenwerking met de Vrije
Universiteit. Dit is ter beschikking
gesteld van de vrijwilligers en wordt
tijdens de conferenties gebruikt. In 2018
Voor vrijwilligers uit de regio Noord- en

landen waar Nederlanders in detentie

Latijns-Amerika, Azië en Europa mede

vrijwilligers uit de regio Azië in Jakarta.
Voor de lokale vrijwilligers in Europa is
er een bijeenkomst geweest in Utrecht.
De reacties van alle betrokkenen
waren zeer positief. In 2019 zullen in alle
andere regio’s conferenties worden
georganiseerd. De directie, de officemanager en de regiocoördinatoren
bereiden gezamenlijk deze conferenties

directie van het behandelen van de

te laten verzorgen door een zestal

Deze werkvorm met regiocoördinatoren

grote aantallen bezoekverslagen die bij

Alles samengenomen mogen we spreken

regiocoördinatoren, vrijwilligers die

is door bestuur en directie dit jaar als

regelmaat binnen komen en geeft aan

van een zeer geslaagd experiment dat

ruime ervaring hebben opgedaan met

een experiment opgezet met de

de regiocoördinatoren alle ruimte hun

nu een vaste werkvorm binnen de

het pastorale bezoekwerk in deze

bedoeling deze aan het eind van het

relatie met de vrijwilligers op locatie te

werkorganisatie van de Stichting is

continenten. De belangrijkste taak van

jaar te evalueren. Onder leiding van

verdiepen. Een goede terugkoppeling

geworden.
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Eerste bezoek in Libanon

Hoe je ‘prison chaplain’ wordt

Wilbert van Saane | Lokaal geestelijk verzorger in Libanon

Bert Hagendoorn | Lokaal geestelijk verzorger in Indonesië

In oktober 2018 bracht ik mijn eerste pastorale bezoek voor Epafras. Het
aantal Nederlandse gedetineerden is gelukkig niet hoog hier in Libanon. Via
de Nederlandse ambassade en het kantoor van Epafras bereikte mij het
verzoek om een bezoek af te leggen. Omdat ik al jaren in Libanon woonachtig
en werkzaam ben, ken ik de weg en was het gemakkelijk om de gevangenis
te bereiken. In het verleden had ik er al eens enkele bezoeken afgelegd.
Het bezoek werd mogelijk gemaakt door de mensen van Association
Justice et Miséricordie (AJEM), een NGO die al jarenlang in Libanese
gevangenissen werkt. AJEM had mijn vergunning geregeld en samen met
een maatschappelijk werker en een psychologe kon ik de gevangenis
betreden. Het pastorale gesprek vond plaats in de kamers van AJEM, in een
van de vleugels van het complex. Voor zover ik het kon inschatten, was het
een waardevol bezoek voor de persoon in kwestie. Ook voor mijzelf was het
een verrijkende ervaring. Aan de ene kant werd ik weer bepaald bij de
ontberingen die gedetineerden hier doorstaan; aan de andere kant zag ik
dat verschillende instanties – in dit geval AJEM, de Nederlandse ambassade
en Epafras - zich op heel concrete manieren inzetten voor gedetineerden.
De samenwerking tussen deze instanties vond ik inspirerend.

Reizen in Indonesië, met zijn vele eilanden, is verre van makkelijk maar wat
kunnen de landschappen onderweg mooi zijn! Op weg naar Jakarta naar
de Nederlandse ambassade geniet ik van dit land. Bij de ambassade is het
overleggen en even zoeken, maar het is fijn dat de introductiebrief klaar ligt
voor het bezoek aan ‘mijn’ gedetineerde. Deze brief helpt erg om bezoek
aan de Nederlandse gedetineerden mogelijk te maken. Als ik de volgende
dag bij de gevangenis aankom, bekijken de bewakers mijn introductiebrief
uitgebreid. Er volgt een proces van onderling overleg en enkele telefoongesprekken met hoger geplaatsten. En met verontschuldigingen voor het
ongemak wordt mij verteld dat mijn bezoek vandaag niet kan plaats
vinden. Ik doe nog voorzichtig een poging hen te overtuigen dat het bezoek
vandaag belangrijk is, maar ik moet me neerleggen bij hun besluit. Zo gaat
dat, ik moet maar flexibel zijn. De volgende ochtend meld ik mij op de
afgesproken tijd bij de afgesproken poort en die middag om half drie precies,
kan ik de gevangenis betreden en de Nederlandse man ontmoeten. Het
gesprek met hem ging heel wat vlotter toen bleek dat we ooit gelijktijdig in
dezelfde plaats hadden gewoond. De toerusting tijdens de conferentie in
Jakarta in november 2018 hielp me om deze eerste ontmoeting inhoud te
geven. Praten over wensen, klachten en verdiepende vragen stellen. De tijd
ging snel voorbij. De kop was eraf.
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Lokalisering:
Dankzij
vele vrijwilligers
Na een transitieperiode van twee en half jaar hebben wij sinds
1 januari 2018 opnieuw een subsidie relatie met het ministerie van
Buitenlandse Zaken.
De subsidie geldt voor de zorglanden.
Dat zijn met name de landen in Zuid-,
Midden- en NoordAmerika, Afrika en
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Zonder vrijwilligers zou
Epafras niet bestaan

Azië. Voorwaarde was dat de zorglanden

Al die vrijwilligers vragen aandacht,

voor meer dan 75% met een lokale

zorg en informatie. Communiceren met

vrijwilliger afgedekt dienden te zijn.

hen is een groot goed.

Inmiddels hebben wij meer dan 90

Daar is in het afgelopen jaar samen met

vrijwilligers die bereid zijn Nederlandse

de office manager en de regio

gedetineerden te bezoeken in zowel

coördinatoren veel aandacht aan

zorglanden als niet zorglanden.

gegeven.

In het afgelopen jaar is meerdere keren

Het aantal bezoeken aan Nederlandse

met het ministerie van Buitenlandse

gedetineerden stijgt. Epafras staat

Zaken gesproken over een buurlanden

dankzij vele vrijwilligers weer op de

principe, dat betekent dat een vrijwilliger

kaart en wordt door het ministerie van

Nederlandse gedetineerden in een

Buitenlandse Zaken als een professionele

buurland kan bezoeken waar nog geen

organisatie gezien.

lokale vrijwilliger geworven is. Daardoor

We zijn dankbaar voor de grote inzet

hebben wij nu een dekkingsgraad in de

van zovelen.

zorglanden van 90%.
Dat betekent wel dat we moeten
blijven werven, omdat ook buurlanden
in de toekomst afgedekt moeten zijn
met lokale vrijwilligers.
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Aandacht
Nynke Kroodsma | Geestelijk verzorger in Spanje
Mijn eerste reis naar Spanje, althans, m’n eerste reis naar Spanje met een
bijzondere missie, namelijk het bezoeken van Nederlanders in detentie. Veel
Nederlanders kennen Spanje van een vakantie in een hotel of appartement
en strand. Hoe anders is Spanje voor de personen die ik daar bezocht heb.
Op een vrij koude dag, het was een graad of acht, kom ik binnen in de hal
van een ‘Centro Penitenciario’, een gevangenis. Mezelf warm wrijvend
(ook binnen blijkt het koud) loop ik achter een medewerker aan die me
naar een soort ‘telefooncel’, zoals ik ze alleen ken uit films, toe brengt,
alwaar ik wacht op ‘mijn’ gedetineerde. Een man met een on-Spaanse
lengte verschijnt en ik gok dat hij het is voor wie ik kom. Het klopt. Toen ik
vervolgens ‘goedemorgen’ zei, zag ik de verbazing in zijn ogen. Hij moest
even omschakelen, want op de beperkte telefoontjes naar Nederland na,
sprak hij alleen nog maar Spaans. Hij vertelde me in korte tijd bijna alles
wat hij had meegemaakt. Toen hij zich realiseerde dat ik echt voor hem
gekomen was, helemaal vanuit Nederland, zag je dat het hem raakte. ‘Voor
mij?’ zei hij, met grote ogen en was toen even stil. Dit bevestigde voor mij
hoe belangrijk het werk van Epafras is. Mensen die vastzitten in een vreemd
land, waar alles anders is (de taal, de mensen, de cultuur) en waar ze
meestal in onzekerheid zitten over het vervolg en de duur van hun verblijf.
Mensen die vaak nauwelijks tot nooit bezoek krijgen; het doet iets met
iemand. Er is iemand voor jou en er is aandacht en tijd voor jouw verhaal.
Want hoe houd je het vol in de gevangenis en wat geeft je kracht en troost
als het donker is en uitzichtloos lijkt? Even is deze man niet één van de vele
gevangenen daar. Na zo’n anderhalf uur nemen we afscheid van elkaar.
Ik zie hem weglopen met zijn dikke winterjas aan en denk er nog regelmatig
aan terug, wetende dat het in zijn cel zo koud is, dat hij met die jas aan
slaapt. Of zou hij misschien wakker liggen? Om antwoord op die vraag te
krijgen, zit er maar één ding op. Ik ga hem in het nieuwe jaar weer bezoeken.
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Niet-zorglanden
In 2018 hebben we de bezoeken aan de zogenaamde niet zorglanden geïntensiveerd.
Met behulp van Buitenlandse Zaken hebben we in verschillende landen in Europa

ND

ENGELA

Nederlandse gedetineerden bezocht. 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. Tot de niet zorglanden
behoort ook Japan. Dankzij een fonds hebben we Japan in 2018 twee keer kunnen
bezoeken. Ook onze dank voor deze gift om bezoeken aan Japan mogelijk te maken.

Mensen in nood en
in kwetsbare situaties
14

Stichting Epafras laat niemand zitten. Daarom hebben we ook in 2018 verschillende
gedetineerden geholpen met een terugkeerticket, medicijnen, en persoonlijke
zaken om door het leven te kunnen gaan...

Een labyrint
Talitha Frohn | Lokaal geestelijk verzorger in Engeland
Anderhalf jaar geleden verhuisde ik met mijn gezin naar Engeland. Mijn man
kreeg een aanstelling als dominee van de Nederlandse Kerk in Londen. Het
was een ingrijpende beslissing. We moesten afscheid nemen van leuke en
betrokken mensen en ik nam afscheid van mijn baan als Geestelijk Verzorger
in de Psychiatrie. Ik was ontzettend blij dat iemand mij wees op de
mogelijkheid om voor Epafras aan de slag te gaan nu ik in het buitenland
woon. En nadat alle kinderen hun draai hadden gevonden en ik een plek
had gevonden voor onze jongste zoon op een pre-school, heb ik een brief
geschreven naar Epafras. Nu bezoek ik sinds een jaar mensen die gedetineerd
zijn in Engeland. Het is unieke ervaring om als Prison Chaplain mensen te
mogen opzoeken in alle uithoeken van dit land. Het is ook iedere keer een
beetje spannend. Gelukkig is het tot nu toe iedere keer goed gekomen. Als
ik bij iemand op bezoek ben, geniet ik van het spel waarin wij als gespreksgenoten elkaar aftasten. Wie is die man of vrouw tegenover mij? Wat komt
zij doen? Wat zal ik haar wel vertellen en wat niet? Mensen hebben soms veel
meegemaakt. En het leven in de gevangenis maakt ook dat je op je hoede
bent, voortdurend waakzaam en de situatie inschattend. Bijzonder vond ik
een gesprek met een man die in eerste instantie een afwachtende houding
aan nam. Vragen beantwoordde hij kort en hij ging met een grote boog om
de inhoud van zijn delict heen. Het voelde een beetje alsof we samen in een
labyrint liepen. We begonnen in grote, omcirkelende bewegingen, om steeds
dichter naar het midden te gaan. Uiteindelijk was er vertrouwen om te
vertellen over wat hem diep raakte. Je wordt als pastor niet zomaar binnengelaten, en terecht. Je mag laten zien en voelen dat je het waard bent. Dat
je als pastor iets te bieden hebt, dat je te vertrouwen bent en dat je iemand
het goede toewenst. Dat het gesprek troostend kan zijn en een mens aan het
licht brengt. En als ik na een goed gesprek buiten de muren van de gevangenis
sta, dan ervaar ik het werken voor Epafras weer als een voorrecht.
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Toerusting
Een weldaad of een
opgave?
Een professionele organisatie dient zijn vrijwilligers te ondersteunen
om zo het netwerk van lokale vrijwilligers kwalitatief en kwantitatief op
peil te houden en waar mogelijk uit te breiden.

16
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pafras biedt zijn vrijwilligers

samenwerking met de faculteit Religie

een vrijwilliger, die naast zijn volle baan

elkaars ervaringen geluisterd en werden

toerusting tijdens de georgani-

en Theologie van de Vrije Universiteit in

bezoeken aflegt, verslagen maakt en

er vragen gesteld om elkaar nog beter

seerde conferenties in verschil-

Amsterdam tot stand gekomen. Een

delen van de toerustingsmodule tot zich

te leren begrijpen.

lende regio’s en een toerustingsmodule

standaardwerk: ʼZorg voor het verhaalʼ

wil nemen. Tijd is een kostbare factor.

Velen ervaren de bezoeken aan

met studieopdrachten. Deze toerustings-

over geestelijke verzorging en pastorale

Vanuit Epafras streven wij naar een

gedetineerden als een extra dimensie

module is door een intensieve

gespreksvoering geeft een ieder een

education permanente.

in hun pastorale werk.

schat aan informatie en opdrachten,

De conferenties die wij in het afgelopen

Tijdens de conferenties is veel aandacht

specifiek voor het pastorale bezoekwerk

jaar in verschillende regio’s gehouden

besteed aan de rol van pastor en hebben

in het buitenland.

hebben, waren een weldaad.

wij de toerustingsmodule uitdrukkelijk

Steeds opnieuw waren wij onder de

onder de aandacht gebracht om mensen

Op uitgevoerde opdrachten van de

indruk van de openheid en de gemoti-

te motiveren onderdelen ervan door te

toerustingsmodule kan feedback

veerdheid om van elkaar te leren en te

nemen.

gegeven worden door de regio

horen hoe het bezoekwerk van Epafras

In de evaluaties werd het belang van

coördinator, die ook collegiale intervisie

op een optimale en zinvolle wijze is uit

een conferentie onderstreept niet alleen

geeft op alle verslagen van de bezoeken

te voeren.

om elkaar te ontmoeten, maar ook om

die zijn afgelegd.

Ondanks de verschillen in geloofs-

voor elkaar een vraagbaak te zijn en van

Het is niet altijd even gemakkelijk voor

achtergronden werd er respectvol naar

elkaars ervaringen te leren.
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Media en
communicatie

René
René zat bijna zes jaar vast in
Peru. De gevangenissen van Peru
zijn berucht. De hel op aarde

In 2018 stond de organisatorische wederopbouw van Epafras centraal

worden ze genoemd. Gevangenen

en de media- en communicatieactiviteiten beperkten zich daarom

worden omschreven als levende

met name tot het consolideren van bestaande institutionele en

doden. In Peru zitten mensen uit

publieksrelaties en het in stand houden van de opgebouwde platforms

meer dan honderd verschillende

tegen minimale kosten.

landen vast. Veel West-Europeanen.

Dat betekent dat dit jaar is ingezet op
het stabiliseren tot licht uitbouwen
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Toekomstbestendig

Epafras heeft de afgelopen jaren een

van de bestaande Facebook-achterban

flinke Facebook-achterban opgebouwd

en het ondersteunen van relaties

die ook zeer actief is met reageren, liken

met institutionele partners middels de

en delen en zich daarmee betrokken

nieuwsbrief. Concreet werd de

toont met de organisatie. Het beeld dat

communicatie beperkt tot een twee-

Epafras hiermee van zichzelf geeft

wekelijkse post op Facebook en een

(aan het publiek, de pers én institutionele

gelijktijdige update op de website.

partners als bijvoorbeeld de ministeries
en kerken) is dat van een eigentijdse,

# Facebook vrienden

6.224

# gebruikers website

9.886

# bezoeken website

12.393

# bekeken pagina’s

40.662

Bron: Google Stats, Global Village Media

betrokken, professionele en actieve
organisatie met een duidelijke visie en
doelstellingen. Een organisatie die het
publiek aan zich weet te verbinden met
authentieke verhalen en een oprechte
missie. Een organisatie, kortom, die
verankerd is in de Nederlandse
samenleving met een duidelijk profiel.

Met name met berichten en artikelen

Vanuit deze stabiele basis kan Epafras

over en van lokale geestelijke verzorgers.

in 2019 en daarna met nieuw elan vorm

Deze werden bescheiden gepromoot.

geven aan communicatie met alle

Hierdoor is de achterban inderdaad

stakeholders.

in aantal licht gestegen, maar het
aantal contactmomenten is gedaald.

De meesten zijn gepakt voor drugssmokkel. Overbevolking, gebrek aan
hygiëne en slecht voedsel zijn de grootste problemen. René was dan ook
heel blij met de bezoeken van de Geestelijk verzorger van Epafras.
Die sprak met iedereen, gelovig of niet. Hij gaf hen het gevoel dat ze niet
alleen waren.
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Conferentie Noord ˉ
en Midden Amerika
en Azië 2018
In het kader van toerusting en elkaar beter leren kennen heeft
stichting Epafras twee conferenties gehouden voor de vrijwilligers in
regio Noord- en Midden Amerika van 24 t/m 26 september 2018 in
Panama en voor de vrijwilligers regio Azië van 18 t/m 20 november
2018 in Jakarta. Vrijwilligers waren aanwezig uit de volgende landen:
Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Jamaica, Mexico, Guadeloupe,
Panama, VS, Indonesië, Nepal, Filippijnen en Thailand.

Stichting Epafras Jaarverslag 2018

Ontmoeting met de gedetineerden

vragen aan beide heren stellen. Ze

wordt door de meeste vrijwilligers als

gaven aan de vrijwilligers te kennen

spannend ervaren. Vaak ook door de

dat ze de geestelijke ondersteuning

erbarmelijke omstandigheden waarin

die geboden wordt als zeer belangrijk

sommige gevangenen verkeren. Het

ervaren. De ambassadeur hoopt dat, waar

belangrijkste van geestelijke zorg is en

dat nodig is, de communicatie tussen

blijft dat we er voor hen zijn. Met een

Epafras en de ambassades en consulaten

luisterend oor en een open hart. Het

geïntensiveerd en verbeterd wordt.

gaat bij de bezoeken om geloof en
levensvragen, waarbij diepgaande

Het tijdschrift Comeback wordt als regel

aspecten van het ondergaan van

goed ontvangen door de gedetineerden.

detentie in het buitenland aan de orde

In sommige landen loopt de ontvangst

zijn, zoals het verwerken van het delict,

nog niet zo goed, maar daaraan wordt

het omgaan met verlies, het missen van

gewerkt. In ieder geval verheugen de

relaties, het leven in detentie en het

gevangen zich altijd op het ontvangen

herstel van eigenwaarde.

van het blad.
Ook vrijwilligers van Reclassering NL BB
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Verder werd er uitleg gegeven over alle

in die regio’s namen aan de conferenties

formulieren die binnen Stichting

deel om hun verhaal te doen over

Epafras gebruikt worden, waaronder

gedetineerdenbegeleiding.

onkostenformulieren, verslaglegging en

De middagen stonden in het teken

tijdens gesprekken kwam daarbij al

verzekeringen. Belangrijke regel is, dat

van communicatie en intervisie met

gauw ter sprake.

het onkostenformulier en de verslag-

elkaar. Er kwamen veel belangrijke

Zaken die in ieder geval aan de orde

legging van gesprekken binnen twee

onderwerpen aan de orde die heel

kwamen, en aan de hand van casussen

weken na elk bezoek bij de stichting

herkenbaar en nuttig bleken voor alle

besproken werden, waren:

ingediend moeten zijn.

vrijwilligers.
Ook werd uitleg gegeven over de

E

r werd gestart met een kennismakingsbijeenkomst, waarna
werd nagedacht over motivatie

• Wat mag er van een vrijwilliger van
Epafras verwacht worden?
• Wat zijn de verhoudingen tussen
gedetineerde en vrijwilliger?

Tijdens de conferentie in Regio Noord-

toerustingsmodule ‘Zorg voor het

en Midden Amerika kwam ambassadeur

verhaal’ voor vrijwilligers die via

Janssen langs om zijn verhaal te doen

extranet beschikbaar is.

over de gedetineerden- begeleiding in

• De identiteit van Stichting Epafras

Panama. In Jakarta kwam dhr. Nevada,

De kern van ons werk is voor de ander

en de eigen bronnen van waar uit men

• De geheimhoudingsplicht

hoofd Consulaire Zaken, op bezoek.

er zijn en als de ander erom vraagt

het werk doet. Bezinning op de eigen

• Het wel of geen privéinformatie

Beiden heren zijn zeer betrokken bij

de Schrift te ontsluiten en samen te

het werk. De vrijwilligers konden al hun

bidden.

inbreng en professionele houding

geven aan gedetineerden.

21

Stichting Epafras Jaarverslag 2018

erdiepen

Stichting Epafras Jaarverslag 2018

v

Bij deze wil ik jullie graag bedanken voor de hulp,
bijstand en informatie welke ik van jullie ontvangen heb
tijdens mij detentie in Peru. Ik ben ondertussen vrij en
alles is voorbij. Ik heb altijd jullie magazine zeer op prijs
gesteld.
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In speciaal wil ik Rob van der Horst bedanken voor zijn
persoonlijk notities en morele steun.
Natuurlijk ook bedankt voor de dominee die me twee
keer bezocht heeft. Ik weet dat het veel energie en geld
kost om mensen te bezoeken, maar die paar minuten
betekenen heel veel voor ons in opsluiting. Ik hoop dat
het goed gaat met jullie organisatie en zou graag zien
dat jullie organisatie blijft bestaan.
Bedankt voor alles en succes met jullie organisatie.
B. ex-gedetineerde Peru

IË

ES
ON

IND

Regioconferentie vrijwilligers
in Jakarta
Gerrit den Broeder | Regio-coördinator Afrika
Op vakantie naar Thailand of Indonesië? Steeds meer Nederlanders weten
de weg ernaar toe te vinden. En terecht! Het zijn prachtige bestemmingen
met schatten aan kunst en cultuur, heerlijk weer, fantastisch eten en niet te
vergeten natuurlijk de paradijselijke stranden. Toch loopt voor sommige
Nederlanders een verblijf in deze landen uit op een nachtmerrie. Zeker ook
wanneer ze in aanraking komen met politie en justitie en vast komen te
zitten in één van de talloze gevangenissen. Op dit moment verblijven er in
totaal zo’n 73 Nederlanders in de gevangenissen van Zuid Oost Azië. Ze zijn
verspreid over tien verschillende landen (gedetineerdenoverzicht BuZa,
2 januari 2019). De omstandigheden zijn er vaak moeilijk; het komt voor dat
wie ’s nachts naar de wc gaat, bij terugkomst geen slaapplek meer heeft,
waardoor hij de rest van de nacht tegen de muur moet staan. Steun van
familie is vanwege afstand vaak niet tot nauwelijks mogelijk. Van 18 tot en
met 20 november 2018 vond er in Jakarta een kleine conferentie plaats met
een aantal Nederlanders die in deze landen woonachtig zijn; en die als
vrijwilliger de Nederlandse gedetineerden pastoraal bezoeken. Het was
goed en mooi om ervaringen met elkaar te delen en om met elkaar door te
praten over wat er allemaal komt kijken bij een pastoraal bezoek. Ondanks
de heel verschillende achtergronden, opleiding en leeftijden van de
vrijwilligers, was het wonderlijk om te merken, dat er bij ieder van hen een
passie leeft om naast hun werk ook nog Nederlandse gedetineerden te
bezoeken, ze een luisterend oor te bieden en waar het kan ook een bemoedigend Woord mee te geven. Het is voor veel gedetineerden een sprankje
licht in misschien wel de meest donkere tijd van hun leven.
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Tijdschrift ‘Comeback’

komen opdagen. In elk nummer is
daarom plaats gemaakt voor ingezonden
brieven. Columnist Reynaldo Adames

Vier keer per jaar ontvangen gedetineerden het tijdschrift Comeback.

vertelde elk nummer uit eigen ervaring.

Met nieuws, informatie over recht en vol brieven van andere

Hij heeft een lange weg afgelegd: van

gedetineerden. Epafras voert de hoofdredactie over het blad, dat

dader naar iemand die in gevangenissen

wordt uitgegeven in samenwerking met Reclassering Nederland

zijn eigen verhaal vertelt. Het verhaal

Bureau Buitenland en PrisonLAW. Met het magazine willen de

dat het weer goed kan komen, als je

organisaties voorkomen dat zij vervreemden van het thuisland,

maar de confrontatie durft aan te gaan.

geestelijk ondersteunen tijdens gevangenschap en hen helpen bij
de voorbereiding op terugkeer.
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Belangrijk is daarbij de aandacht voor

De nummers uit 2018 zijn toegevoegd
Verstrooiing was er in de vorm van

aan de website van Epafras. De artikelen

De hoofdartikelen van 2018 bereidden

Sudoku’s en woordzoekers en de strip

hierin zijn zo bereikbaar voor familie-

voor op de terugkeer naar Nederland,

De Rechter van cartoonist Jelle van

leden, ex-gedetineerden en ander

gaven informatie over de WETS en

Muylwijck. De stukken over geloof

belangstellenden. Ook in de komende

WOTS en over de situatie in de

zorgden voor verdieping en overdenking,

jaren zullen we met energie en aandacht

Nederlandse en buitenlandse gevange-

en sloten aan bij Pasen en het kerstfeest.

een blad blijven maken dat er speciaal

nissen. We plaatsten steeds het nieuws

In persoonlijke verhalen van gevangenen,

is voor de ondersteuning van alle

van de afgelopen drie maanden, zodat

familieleden, geestelijke verzorgers van

Nederlandse gevangenen in het

gedetineerden op de hoogte blijven

Epafras, juristen van PrisonLAW en

buitenland. Zo laten we hen weten dat

van de situatie in Nederland. Dat helpt

vrijwilligers van Reclassering Nederland

ze niet vergeten zijn.

hen straks sneller wortelen in de

Bureau Buitenland werden dilemma’s

Nederlandse samenleving.

van deze betrokkenen en de gedeti-

de versterking en het herstel van

neerden aangekaart, en gaf het blad

menselijke waardigheid. Het blad wordt

inzicht in het leven achter tralies in het

met aandacht gemaakt, speciaal voor

buitenland.

hen. Voor de gevangenen zorgt het
voor contact met Nederland en de

De verhalen van lotgenoten blijven

Nederlandse taal. Het blad zet aan tot

voor de gevangenen zelf één van de

overdenking maar biedt ook

belangrijkste onderdelen van het blad.

verstrooiing. In de naam van het

Ontroerende verhalen, maar ook vaak

magazine, ‘Comeback’, zit alles in wat

ontluisterend. Over afscheid nemen,

we met het tijdschrift willen bereiken.

het gemis. Over wanhoop, over

Dat gedetineerden ‘terug’ kunnen

stroperige rechtsgang. Over goede

Het tijdschrift is zowel in fysieke zin als

komen. In hun leven, in Nederland.

advocaten, over advocaten die niet

digitaal beschikbaar.
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Netwerk van
Geestelijk Verzorgers

Naast deze begeleiding biedt de nieuw

tijdens conferenties of via het interne

ontwikkelde website een afgesloten

deel van de website behandeld. Hierbij

omgeving waar opdrachten, maar ook

wordt ook, waar nodig, vanuit Nederland

ervaringen en vragen, geplaatst kunnen

maatwerk geleverd aan de vrijwilligers.

Geestelijke zorg blijft onverminderd een duidelijke behoefte onder

conferenties georganiseerd waar

Deskundigheidsbevordering

verdieping van theorie, gespreks-

De conferenties werden gepland voor

technieken, competentieontwikkeling

de regio Noord en Midden Amerika

en reflectie op ervaringen in groeps-

en Azië in 2018. Doel was het opzetten

verband mogelijk zijn.

en uitbouwen van trainingen, en

gedetineerden. Dit geldt zeker ook voor hen die in het buitenland
gevangen zitten. Zij leven vaak onder zeer moeilijke omstandigheden
in een groot isolement, ver van huis. Epafras zet zich voor deze
Nederlanders in buitenlandse detentie in door hen te bezoeken, te
begeleiden en te steunen in de zeer moeilijke tijd van hun
gevangenschap. In algemene zin gaat het hier om het leveren van
een bijdrage aan het geestelijk welzijn van deze mensen.
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H

worden. Daarnaast worden regio-

Regioconferenties

begeleiding van vrijwilligers om
deskundigheidsbevordering te

Deskundigheidsbevordering en coaching

bewerkstelligen. Het ontwikkelde

van de nieuwe vrijwilligers krijgen

toerustingsmateriaal in de vorm van een

gestalte via de lesmodules en reflectie

studieboek, met bijbehorende module

et individuele gesprek onder

een trainings- en begeleidingstraject

op verslagen, gesprekken en ervaringen.

met opdrachten en filmmateriaal, is

vier ogen, waarbij in vertrou-

dat ontwikkeld is in samenwerking met

Deze gesprekken en terugkoppelingen

daarbij ondersteunend. Conferenties

welijkheid het levensverhaal

prof. dr. R. Ganzevoort van de VU in

vinden plaats via Skype, Face-time of

die direct contact met de vrijwilligers

van de gedetineerde centraal staat, is

Amsterdam. Het gaat hierbij om een

per e-mail. Het bespreken van

mogelijk maken, versterken de band

de kern in deze zorg en begeleiding.

instructiemodule gebaseerd op het boek

opdrachten uit de module helpt de

met het belangrijke bezoekwerk en

Daarin kan gesproken worden over hoe

‘Zorg voor het Verhaal’ . Hierbij zijn

lokale vrijwilliger bewust gebruik te

met stichting Epafras. Het voorgaande

te overleven en hoop te houden, over

aanvullende opdrachten en filmmateriaal

maken van gesprekstechnieken. Op het

resulteert in een goed geschoold

behoud van waardigheid, zingeving,

ontwikkeld die verdieping geven aan

interne deel van de website vindt op

wereldwijd netwerk van vrijwilligers,

verdieping, verwerking van pijn en

het aangeboden materiaal. Deze

afstand uitwisseling van ervaringen,

dat via het besloten deel van de

verdriet en het omgaan met vragen van

middelen beogen samen de opbouw van

begeleiding en ondersteuning plaats

website mogelijkheid biedt tot overleg

schuld en schaamte, als ook het

kennis en kunde rond geestelijke zorg,

door de directeur en de aangewezen

en intervisie met o.a. de directeur, en

hervinden en ontwikkelen van eigen

specifiek gericht op gedetineerden.

vrijwilligers van Epafras in Nederland.

wordt ondersteund door de regio-

kracht, en het geestelijk welzijn tijdens

Op het kantoor in Utrecht begeleiden

Epafras organiseert naast deze tools ook

coördinatoren. De verdiepende

de detentie en waar mogelijk herstel

de directeur en een aantal ervaren

regioconferenties om de vrijwilligers in

feedback op gespreksvoering verbetert

van relaties.

vrijwilligers de nieuwe vrijwilligers bij

hun eigen regio te trainen. Op deze

de kwaliteit van gesprekken. Dit helpt

de instructiemodule en bij de reflectie

conferenties is ook aandacht voor de

de gedetineerde zich in de vertrouwe-

op verslagen. Verdieping en verbete-

kunde van gespreksvoering. Behoefte

lijkheid beter uit te spreken, waardoor

Trainingsen begeleidingstraject

ring van gesprekstechnieken zullen de

aan training op relevante, eventueel

een proces van herstel en behoud van

De kwaliteit van zorg geleverd door

kwaliteit van gesprekken bevorderen

nieuwe benaderingen en onderwerpen

waardigheid kan plaatsvinden. Dit

vrijwilligers wordt onderhouden en

wat het welzijn van de gedetineerde en

worden geïnventariseerd vanuit de

bevordert het geestelijke welzijn van

op- en uitgebouwd door middel van

behoud van diens waardigheid verbetert.

begeleidende gesprekken en zo mogelijk

de gedetineerde.
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Correspondentieproject
Ook dit jaar namen meer dan 800 gedetineerden wereldwijd de pen
op om een brief naar Epafras te schrijven. Het correspondentieproject
blijkt in een grote behoefte te voorzien: allerlei onderwerpen worden
schriftelijk aan ons voorgelegd, vele vragen gesteld maar vaak
gaat het ook om een waardevol moment van contact met iemand in
het thuisland die zich kan verplaatsen in een stressvolle situatie van
detentie ver van huis.
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J

e bent letterlijk en figuurlijk ver

gedetineerden. Er is ons dan ook veel

van huis wanneer je je geliefden,

aan gelegen elk schrijven met zorg en

familie en vrienden niet in de

aandacht te lezen en te beantwoorden:

ogen kan zien, kunt vasthouden en

elke brief wordt binnen een redelijke

ondersteunen. Je bent dan op jezelf

tijd beantwoord. Voor de gedetineerden

teruggeworpen en dat kan sterke

is het ontvangen van post erg waardevol

gevoelens van eenzaamheid en schuld

en vaak een feest.

oproepen.
Waar mogelijk bieden we concrete hulp
Het is goed deze problemen aan het

in de vorm van lectuur of informatie,

papier toe te vertrouwen: papier is

maar vaker nog ontwikkelt zich een

geduldig en schrijven geeft je tijd en

geregelde correspondentie op basis

ruimte de omstandigheden te

van gedeelde interesse van mens tot

doordenken en argumenten zo af te

mens. Epafras hoopt dat deze vorm van

wegen dat het inzicht verschaft in de

communicatie met gedetineerden, waar

persoonlijke situatie.

dan ook ter wereld, bijdraagt aan hun
geestelijk welzijn zodat zij zich mentaal

Epafras is erg blij met de vele blijken

gesteund voelen in de wetenschap dat

van vertrouwen en waardering die we

zij er niet alleen voor staan...

schriftelijk mogen ontvangen van de
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Naar de gevangenis in Egypte
Willem-Jan de Wit | Lokaal geestelijk verzorger in Egypte
“Hier is het,” zegt de taxichauffeur. Ik stap uit, betaal en loop de straat in.
Rechts bevinden zich wat winkeltjes, links de lange hoge muur van de
gevangenis, één van de bekendste van Egypte. Langs de muur staat een rij
vrouwen te wachten om toe te worden gelaten voor bezoek, vaak met een
tas boodschappen in de hand. Daarbinnen zijn honderden mannen van wie
het levensverhaal heel anders is gelopen dan bedoeld. Tegenover de
gevangenis is een loket waar bezoekers zich eerst moeten melden. Ik laat
de brief zien die ik via de Nederlandse ambassade heb ontvangen en
waarin staat dat ik toestemming heb om als geestelijk verzorger een
gedetineerde te bezoeken. Ik ben hier niet voor mezelf, maar om er te zijn
voor een Nederlandse gevangene die hier vast zit. In de loop van deze
zomer werd mij door Epafras gevraagd een gevangene te bezoeken die te
kennen had gegeven een gesprek met een geestelijk verzorger op prijs te
stellen. Aan de protestantse theologische opleiding waar ik in Caïro werk
vanuit de GZB, zijn studenten die in de zomer stagelopen bij een katholieke
priester die gevangenen en hun gezinnen bezoekt. Zij hebben me wel eens
iets over hun ervaringen verteld. Ik word opgehaald, mag de wachtrij
overslaan en word vlot via uiteraard de nodige controles naar binnen
geloodst. Daar mag ik wachten in een grote werkkamer. Na een poosje
wordt gewenkt dat ik mag komen om door de laatste controle te gaan om
naar ‘achteren’ te gaan waar de gevangenen verblijven, maar dit blijkt een
kleine miscommunicatie. Ik hoef niet naar de gevangene; hij wordt naar mij
toegebracht. Met hem word ik snel weer naar de werkkamer gebracht.
Hoef ik als buitenlander niet met eigen ogen te zien hoe het achter is?
Of wordt mij als geestelijk verzorger gewoon het privilege gegund om het
bezoek in wat aangenamer omgeving te doen? Dan is het tijd voor het
gesprek en gaat het niet langer om mijn ervaring, maar probeer ik er voor
de gevangene te zijn.
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Paasgroetenactie
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Al vele jaren sturen leden van de

nieuwe hoop en kracht.

Protestantse Kerk in Nederland met

Zij meenden: “Onvoorwaardelijke liefde

Pasen kaarten naar gevangenen in

heeft veel kleuren. Die zijn ook in het

Nederland, naar mensenrechten-

hart verwerkt. Maar onvoorwaardelijke

activisten en organisaties overal ter

liefde kan ook niet zonder offers.

wereld en naar Nederlanders in

Daarom is in het midden van het hart

buitenlandse gevangenissen. De

het kruis opgenomen. Symbool van

kaarten die verstuurd worden komen

Gods liefde voor ons.”

voort uit een project in de penitentiaire

In de paasgroetenactie willen gemeente-

inrichting in Maria ter Peel over het

leden de gevangenen ver weg een

thema van de 40dagentijdcampagne

hart onder de riem steken, er wordt

‘Onvoorwaardelijke liefde’. Onder

ook aan hen gedacht. Tegelijk wil de

leiding van de gevangenispredikant

protestantse kerk gemeenteleden ook

spraken vrouwelijke gedetineerden met

bepalen bij de leefsituatie van mensen

elkaar over dit thema.

in gevangenschap.

Overal ter wereld zijn ouders die zich
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onvermoeibaar inzetten, voor hun eigen

Binnen plaatselijke gemeentes zetten

kinderen en voor die van anderen. Voor

diakenen en gemeenteleden zich elk jaar

de paasgroetenkaart stonden zij stil bij

opnieuw en met succes in om mensen te

moeders, vaders, verzorgers én

motiveren een Paasgroet te versturen.

grootouders in alle delen van de wereld
die de ruggengraat van de samenleving

In 2018 heeft Epafras meer dan 5000

vormen. Want door hun inzet krijgen

kaarten verstuurd aan gedetineerden in

hun kinderen én krijgt hun gemeenschap

het buitenland.

Kind kado project
Stichting Epafras heeft in 2018 dertig

Dankzij de goede samenwerking met

kinderen van gedetineerden blij kunnen

Gevangenenzorg Nederland, hebben

maken met een cadeau op hun

vrijwilligers van die organisatie de

verjaardag. Het gaat om kinderen tot

cadeaus bij de kinderen bezorgd.

twaalf jaar die in Nederland wonen.
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De stichting heeft in 2018 gedraaid met de
volgende vrijwilligers en betaalde krachten

Verantwoording Baten en Lasten

Baten

2018

2017

Aantal vrijwillige bestuursleden

7

Subsidies

€ 432.355

€ 423.589

Aantal betaalde krachten kantoor

4

Giften en bijdragen

€ 109.561

€ 105.843

€0

€0

€ 279

€ 279

Aantal vrijwilligers pastoraat

80

Overige baten
Rentebaten
Totaal

€ 542.073

€ 529.7 1 1

Lasten 			2017
2018

Getallen spreken hun eigen taal
32

Geestelijke verzorging

€ 211.365

€ 120.270

Kosten Comeback

€ 83.297

€ 82.366

€ 236.051

€ 182.612

2018

2017

134

68

844

484

Afschrijvingskosten

€ 1.109

€ 3.364

60

30

Huisvestingskosten

€ 23.112

€ 21.292

400

350

Organisatiekosten

€ 49.848

€ 47.810

Geestelijke verzorgers vrijwillig

80

45

Project transitie 		 € 0

€ 74.752

Geestelijke verzorgers betaald

1

1

Overige lasten 		 € 0

€0

Brieven van gevangenen

950

900

€ 959
Rentekosten		

Contact relaties van gevangenen

900

875

Totaal

€ 605.741

€ 533.376

Resultaat

- € 63.668

- € 3.665

Reizen gemaakt
Gevangenen bezocht
Landen
Verstuurde pakketten

Personeelskosten

€ 910
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Garantie voor
duurzaamheid van
onze organisatie
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Colofon
Redactie
Martien Agterberg, Directeur geestelijke verzorging .a.i.
Niek van Exel, Regio-coördinator Zuid Amerika
Rob van der Horst, Correspondentieproject Epafras
Cobien van Koeverden, Coördinator paasgroetenactie Kerk in Actie
Leen Lamens, Voorzitter fondsenwerving
Foekje Damstra Peuscher, Secretaris (eindredactie)
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• De duurzaamheid van onze organisatie

• Doorgaande activiteit op het terrein

staat of valt met de politieke steun en

van werving, behoud en training van

maatschappelijke relevantie die

lokale geestelijke verzorgers ten

Jarmila Thodé, Epafras

daarmee samenhangt.

dienste van de bezoeken in de zgn.

Arjen Duijts, Global Village Media

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

• Subsidie van het ministerie van
Buitenlandse Zaken voor het

Productie

Vormgeving
René Mohrmann

uitbrengen van jaarlijks vier nummers

Bestuur

van het tijdschrift ʼComebackʼ onder

Dhr. J.D.W. Eerbeek, Voorzitter

Buitenlandse Zaken m.b.t. het

verantwoordelijkheid van stichting

Dhr. J. L. de Lange, Penningmeester

hoofdstuk Zorg.

Epafras, Reclassering Nederland BB en

Mevr. F. A. Damstra Peuscher, Secretaris

Hieronder vallen de kosten die

PrisonLaw.

Mevr. H.M.J. van den Hurk

• De subsidie van het ministerie van

Mevr. A.C. van Lookeren Campagne

gemaakt worden om de bezoeken te
realiseren, reis- en verblijfkosten van

• Intensieve fondsenwerving voor het

de lokale geestelijke verzorgers die

behoud en uitbreiding van een brede

zijn aangetrokken in de zogenaamde

kring van donateurs.

zorglanden.
• Intensivering van de communicatie

Dhr. R. van Eijk
Dhr. C. de Visser
Kantoor
Dhr. A.J. Stam, Algemeen directeur a.i.

naar de achterban, kerken, stichtingen

Dhr. M. Agterberg, Directeur geestelijke verzorging a.i.

en particulieren.

Mevr. J.F. Thodé, Office manager
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Hulp aan Nederlandse
gedetineerden in het buitenland
Epafras foundation
In Aid of Dutch prisoners abroad

Stichting Epafras
Burgemeester Reigerstraat 74
3581 KW Utrecht
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T +31(0)30 233 24 32
F +31(0)30 234 27 03
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