“Ik ga door, al duurt het nog een jaar…”
Onlangs spraken we met een ex-gedetineerde. Met kerst is hij precies een jaar vrij. “Als ik had geweten dat het zó
lang zou duren”, vertelde hij, “dan zou ik er niet eens aan begonnen zijn. Dan had ik het bij voorbaat opgegeven.
Maar als ik nu zou stoppen, zou het zonde zijn van al m’n tijd en alles wat ik en jullie erin gestopt hebben”. Even is hij
stil en dan haalt hij diep adem en zegt stellig: “Ik geef niet op, ik ga door, al duurt het nóg een jaar”.
Als je niet zou weten waar zijn uitspraak over gaat, zou je kunnen denken dat hij het over de pandemie heeft die ons
en iedereen nu bijna twee jaar bezighoudt. Want wees eerlijk; de zin ‘als ik had geweten dat het zolang zou duren’
gaat bij ons ook wel eens door het hoofd….
De uitspraak van deze ex-gedetineerde gaat over zijn re-integratie. Hij is nu bijna een jaar bezig om passende
woonruimte te vinden en zijn financiën op orde te brengen. Al die tijd hopt hij van slaapplaats naar slaapbank en van
kamer naar kamer. Hij heeft wekelijks contact met banken, deurwaarders en schuldeisers. Dat dit zolang duurt heeft
absoluut niet met gebrek aan inzet te maken. Het is een van de vele complexe situaties die in jaren zijn opgebouwd
en niet in een paar maanden recht te trekken zijn. Hij is één van de vele ex- gedetineerden die tijdens en na detentie
bij ons aankloppen omdat ze weten dat ze het na detentie niet zonder hulp gaan redden.
Onze vrijwilligers lopen met deze mensen mee. Met raad en daad; met ‘caring’ én ‘daring’. En we blijven meelopen.
Ook als het tegenzit. Ook als het een keer mis gaat. Omdat we zien dat als we er met tijd, motivatie en praktische
hulp bij blijven, het wél lukt. We zien dat veel ex-gedetineerden met onze steun een baan vinden, terug kunnen naar
hun familie, hun financiën op orde krijgen en een passende woonruimte vinden. Kortom: met onze hulp lukt het
vaak wél om weer op een positieve wijze mee te doen in de maatschappij.
Ook binnen de gevangenis gaat het werk van de Sluis door. Met kledinguitgifte, met het geven van cursussen over
persoonlijke ontwikkeling, herstel en over vaderschap. We organiseerden Vader & Kind-dagen waar kinderen van
gedetineerden hun vader weer in de armen konden vallen. En we zorgen ervoor dat kinderen konden luisteren naar
de stem van hun vader, die (digitaal) hun favoriete boeken voorlezen. In die gevallen waarin gedetineerden niet naar
de activiteiten van De Sluis konden komen, gingen onze vrijwilligers en medewerkers (digitaal) naar de mensen toe.
Dankzij onze vrijwilligers, giften van donateurs, fondsen en kerken, de beschikbaarheid van positieve netwerken en
samenwerking met partner-organisaties en het JC Zaanstad gaat het werk van De Sluis door en kunnen we herstel
bieden en verbinden naar vrijheid.
Word ook een verbinder naar vrijheid en steun ons werk. Dat kan door een donatie te doen, een collecte te houden,
vrijwilliger te worden in ons nazorgnetwerk of door samen te werken als partner. Kijk voor de mogelijkheden op
www.dsgdesluis.nl of neem contact met ons op.
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