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Verbinden naar vrijheid 

Dat is wat we doen bij de Diaconale 

Stichting voor Gevangenenzorg 

(DSG) De Sluis. 

 

Met inzet van vrijwilligers 

ondersteunen we (ex-) gedetineerden 

en hun familieleden uit het JCZ in 

Westzaan.  
 

 
 

 

2018 in cijfers 

We hebben de balans over 2018 opgemaakt; financieel, maar vooral 

inhoudelijk.  Op dit moment worden de laatste punten en komma’s gezet op het 

(financiële) jaarverslag 2018. Maar graag delen we al wat we in 2018 gedaan 

hebben. 

  



 



 

 

Zodra het (financiële) jaarverslag gefiatteerd is, plaatsen we het op de site en 

kunt u het lezen. Wilt u een bericht ontvangen wanneer dit is? Laat het even 

weten op info@dsgdesluis.nl en we sturen u een e-mail met de link als het 

zover is. Wel zo makkelijk voor u. 

 

  

 
 

 

 

Veel (ex)-gedetineerden met wie we 

contact hebben stromen door naar 

(professionele) opvang of 

begeleiding. We zijn er voor ze in 

deze, soms heftige, tussen periode. 

Dat onze tijdelijk opvang enorm 

gewaardeerd wordt blijkt o.a. uit het 

contact met ex-gedetineerde Cliff*. 

Hij verblijft langdurig in een 

afkickprogramma en mag eenmaal 

per week bellen: vaak belt hij dan 

even naar De Sluis; om te laten 

weten dat we ons geen zorgen om 

hem hoeven te maken. 
 

 

 

Ex-gedetineerde Esther* kon na 

detentie terecht bij haar familie. 

Dacht ze. Uiteindelijk bleek dit niet 

mogelijk en stond ze voor kerst met 

50 euro op straat. Veel hulpverlening 

was gesloten of zat vol. Ze verbleef 

tijdens de feestdagen in een hostel 

waar ze gastvrij ontvangen werd. 

“Bedankt dat jullie een plek voor me 

geregeld hebben; door jullie voel ik 

me toch welkom in de 

maatschappij”.  
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Ex-gedetineerde Victor* is na 

detentie een traject van werken en 

leren begonnen. Van salaris deed hij 

een gift aan De Sluis waardoor we 

een zondag op zijn kosten de 

bloemen konden kopen. Bij de 

wekelijkse kerkvieringen worden 

door de vrijwilligers altijd bloemen 

uitgedeeld. Voor Victor was dit 

enorm belangrijk geweest. Het 

bracht, letterlijk, wat kleur in zijn 

leven. 

  
 

 

* Vanwege de privacy van onze deelnemers is hun naam gefingeerd. 

 

 

Bestuur 

 

Eind 2018 hebben we afscheid genomen van Pim van Doorn als bestuurslid. 

Pim is, gestart als kwartiermaker en later als bestuurslid, één van de oprichters 

van De Sluis. Met tomeloze energie en doorzettingsvermogen heeft hij gewerkt 

aan het opbouwen van onze stichting. Mede door zijn inzet heeft De Sluis een 

netwerk van meer dan 150 kerken, clubs en organisaties die allen op eigen 

wijze de stichting ondersteunen. Hoewel Pim gestopt is als bestuurslid zullen we 

hem zeker nog vaak zien als vrijwilliger. Onder andere rondom de 

Gevangenenzondag; een project wat hij zelf geïnitieerd heeft. Als organisatie 

zijn we Pim erg dankbaar voor alle tijd, humor en energie die hij ons gegeven 

heeft. 

  

 

Paasgroet 

 

Op woensdag 17 april zijn aan alle (+/- 900) gedetineerden een tulp en 

paasgroet uitgedeeld namens de vrijwilligers, kerken uit de regio, het team 

Geestelijke Verzorging en stichting De Sluis. 



 

 

 

Vacature 

 

Op onze website staan actuele vrijwilligers vacatures. Daarnaast gaan we graag 

in gesprek met u om te onderzoeken bij welk project of activiteit u een bijdrage 

kan geven.  

Op dit moment zijn wij dringend op zoek naar een vrijwillige notulist voor onze 

(bestuur-) vergaderingen. Deze zijn 6 x per jaar op vrijdagmorgen in 

Wormerveer. 

Wij zoeken iemand die: 

 Kennis heeft van het maken en verzenden van notulen en een actielijst 

 Taalvaardig en nauwkeurig is 

 Affiniteit heeft met de doelstellingen van de Sluis  

Voor deze functie is indien gewenst een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. 

Spreekt dit je aan en wil je meer weten, bel dan 06- 42041309 of stuur een 

berichtje naar irindadegroen@dsgdesluis.nl 

  

Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie omgaat vragen we je een 

referentie te geven en op onze kosten een VOG aan te vragen. 

mailto:irindadegroen@dsgdesluis.nl


Solliciteer meteen! 

 

 

Word ook een verbinder naar vrijheid 

 

Voor het werk van de Sluis zijn we afhankelijk van giften. De afgelopen 

maanden hebben we veel donaties ontvangen van particulieren, fondsen, 

kerken en bedrijven. Zonder uw steun kunnen we dit werk niet doen. Blijf ons 

steunen en wordt donateur of vrijwilliger. Kijk op onze site hoe u kunt helpen. 

klik hier en bekijk onze website www.dsgdesluis.nl  

 

 

Contactgegevens 

 

Postadres: Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam 

E-mail: info@dsgdesluis.nl 

Telefoon: Irinda de Groen (06 4204 1309) of Helmine Pronk (06 1088 4485) 

IBAN: NL73 TRIO 0391 0935 09 t.n.v. DSG De Sluis 
 

 

mailto:info@dsgdesluis.nl?subject=interesse%20in%20vacature%20notulist&body=Hallo%20De%20Sluis%0A%0ABij%20deze%20solliciteer%20ik%20naar%20de%20vrijwilligersfunctie%20van%20notulist.%0A%5Bschrijf%20hier%20uw%20motivatie%5D%0A%0AHartelijke%20groeten%2C%0A
http://www.dsgdesluis.nl/

