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Van de voorzitter
Wat schrijf je als voorzitter over het jaar 2020 waarin vele activiteiten op een laag
pitje moesten worden gezet door de corona pandemie?
De bezoeken aan gedetineerden waren aan de geldende regels onderhevig en
één op één contacten tussen vrijwilligers en gedetineerden, waren dus moeilijk.
Via brieven en telefoon is er wel wat contact mogelijk geweest. We waren afhankelijk van de regels van PI Zutphen en De Boog van GGnet in Warnsveld.

Onze bestuursvergaderingen gingen op een gegeven moment ook digitaal. In het
bestuur mochten we mevrouw Ellie Smeekens verwelkomen, zij is in PI Zutphen
de opvolgster van pastor Fons Flierman, die een functie elders had aanvaard.
Onze penningmeester was aftredend en we zijn naarstig op zoek naar een opvolger, die we helaas tot op dit moment nog niet hebben gevonden. Gelukkig laat de
heer Wedemeijer ons niet in de steek zolang we geen nieuwe hebben gevonden.
Begin 2020 waren we net gestart om de contacten met de diaconieën van de Protestantse Gemeenten en PCI’s van de Rooms Katholieke parochies die ons werk
ondersteunen te intensiveren. Waar mogelijk zijn we bereid tijdens een dienst of
bijeenkomst uitleg over ons werk te geven. Eén bezoek hebben we gebracht aan
de Protestantse Gemeente van Eerbeek en toen kwam Corona.
Onze vrijwilligers hebben we op verschillende momenten en verschillende manieren een hart onder de riem gestoken door een kaartje, een klein presentje te sturen. Hun bijeenkomsten zijn online gehouden om toch de verbondenheid vorm te
geven.
Waar mogelijk hebben we ons werk zoveel mogelijk voortgezet. En we hebben
ervaren dat velen ook in dit bijzondere jaar aan ons gedacht hebben. In veel kerken is voor ons gecollecteerd en daar danken we ieder dan ook hartelijk voor.
Met uw gaven kunnen we dit werk blijven doen
Ons streven is om door te gaan en na corona op volle kracht te werken aan onze
missie iets te kunnen betekenen voor en ander, in dit geval de ander die om welke reden dan ook gedetineerd is.

Ria Aartsen, voorzitter
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Stichting Naaste en justitiepastoraat
Sinds december 2019 ben ik werkzaam als R.K. justitiepastor in PI Achterhoek.
Al eerder was ik in diverse gevangenissen geweest. Altijd slechts op bezoek.
Op bezoek bij mannen en vrouwen bij wie ik als buurtpastor en later als pastor voor dak- en thuislozen betrokken was.
Maar het is voor het eerst dat ik werkzaam ben binnen een PI en het leven van gedetineerden hierbinnen mee maak. Van een afstand, want ik zit niet achter slot en grendel en kan elke avond weer
naar buiten.
Maar ik hoor en zie hoe groot de impact is van het opgesloten zijn voor de mannen, én voor hun familieleden buiten; vrouw, kinderen, moeders, vaders, broers, zussen.
Ik zie hoe belangrijk het is als mannen een goed thuisfront hebben. Veel mannen vertellen me dat
ze dagelijks met thuis bellen en hoeveel steun hen dat geeft.
Een goed thuisfront helpt ook om na de detentie het leven weer op te pakken en op de goede weg
te blijven. Want dat is wat de meeste mannen verlangen.
Hierbinnen zie ik ook hoe belangrijk het werk van Stichting Naaste is.
Dat er een maatje is voor mannen die weinig of geen contacten meer hebben.
Iemand die onbevooroordeeld is en aan wie je gewoon je verhaal kwijt kunt.
Dat er een maatje geregeld kan worden voor mannen die weer naar buiten gaan. Want de wereld
buiten is veel ingewikkelder dan de wereld binnen, zeker als je langere tijd vast hebt gezeten. De
wereld buiten kent vaak nog veel meer verleidingen dan de wereld binnen. De test van wat al je
goede bedoelingen waard zijn komt pas als je buiten bent, zeggen mannen me soms.
Wie pept je dan op als je het moeilijk hebt? Met wie kan je kleine successen delen? Bij wie kan je je
verhaal kwijt? Zeker als je geen thuisbasis meer hebt.
Natuurlijk zijn er allerlei professionele organisaties, maar maatjes zijn vaak van grote betekenis, omdat je met hen kunt praten op basis van vertrouwen, omdat er geen belangen zijn, behalve dan dat
het goed met je gaat.
Soms ook vragen mannen me of ik een maatje kan regelen voor hun vrouw of vriendin buiten. Omdat ze zien dat die het moeilijk hebben en soms met niemand kunnen of durven praten over hun
zorgen en hun angsten.
En dan heb ik de vele hand- en spandiensten nog niet genoemd: de hulp in het RIC, het project ‘Papa
leest voor’, kleding die gebracht wordt..
Helaas lag dit alles het grootste deel van het afgelopen jaar stil.
Ook voor mij als justitiepastor is de stichting Naaste een grote hulp. Dat ik een beroep kan doen op
hulp voor mannen geeft mij meer ruimte om bezig te zijn met mijn kerntaak: de pastorale ondersteuning van de mannen hierbinnen door middel van individuele gesprekken, groepsgesprek en
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kerkdiensten.
En net zoals de mannen voel ik me gesteund, in het besef dat we niet vergeten worden, dat er mensen buiten aan ‘ons’ denken en zich om niets inzetten voor gedetineerden en voor hun familieleden.

Ellie Smeekens,
R.K. Geestelijk Verzorgster en bestuurslid Stichting Naaste
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Het werk van de vrijwilligers

De vrijwilligers van Stichting Naaste zijn op verschillende terreinen actief, te weten de in- en nazorg
van gedetineerden, het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD) en ondersteuning aan cliënten van Forensische Zorg De Boog.
Bij de begeleiding van (ex-)gedetineerden hanteren de vrijwilligers vier sleutels: wonen, werken, relaties en zingeving. In de praktijk is het bieden van een luisterend oor de belangrijkste vaardigheid
van iedere vrijwilliger om samen met de (ex-)gedetineerde actief met genoemde sleutels bezig te
gaan.
In- en nazorg van gedetineerden
Het verzoek van een gedetineerde voor bezoek van een vrijwilliger komt doorgaans bij ons via de
geestelijke verzorging en via de casemanagers van de PI. In het intakegesprek met de coördinator
wordt bekeken wat de hulpvraag van een gedetineerde is en welke vrijwilliger aan deze gedetineerde kan worden ‘gekoppeld’. De vrijwilliger brengt ambtelijke bezoeken aan de gedetineerde om
hem verder te helpen.
In de PI is een re-integratiecentrum ( RIC ), met als doelstelling gedetineerden meer mogelijkheden
te geven om zich beter voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij. Onder begeleiding
van vrijwilligers kunnen gedetineerden zich richten op onder meer huisvesting, uitkering, dagbesteding en werk. Verder wordt er taalonderwijs gegeven, want de laag geletterdheid onder de gedetineerden is hoog. Ook een aantal van onze vrijwilligers is bij de begeleiding van gedetineerden in het
RIC betrokken.
Ouders, Kinderen en Detentieprogramma
In het kader van het OKD programma worden kinderen van gedetineerden voor een bezoek aan hun
ouder door een vrijwilliger naar de gevangenis gebracht. Het afgelopen jaar heeft een aantal kinderen op deze wijze hun vader of moeder kunnen bezoeken. Na afloop brengt de vrijwilliger de kinderen weer teruggereden naar huis.
Een andere activiteit is het project ‘Papa leest voor’, dat in 2014 is gestart. Deze activiteit houdt in
dat een gedetineerde vader onder begeleiding van een vrijwilliger voor zijn kind of kinderen een verhaaltje voorleest uit een kinderboek. Hiervan wordt een video-opname gemaakt en op DVD gezet en
naar het thuisadres van het kind of de kinderen gestuurd. Met deze OKD projecten wordt beoogd
het contact tussen ouder en kind te behouden en zo mogelijk te bevorderen.
De Boog
In 2019 zijn we een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Expertisecentrum Forensische
Psychiatrie De Boog, onderdeel van GGNet. Bij De Boog worden patiënten behandeld met psychiatrische problemen, die tevens met justitie in aanraking zijn gekomen. Bij sommigen van hen is behoefte aan regelmatig bezoek van iemand, voor een goed gesprek en ondersteuning. Daar kunnen
onze vrijwilligers van Naaste in voorzien.
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Deskundigheidsbevordering
Met het oog op de uitwisseling van ervaringen en de deskundigheidsbevordering is er eens in de
acht weken een vrijwilligersbijeenkomst. Het programma van deze bijeenkomsten bestaat in de regel uit een presentatie over een bepaald onderwerp en intervisie. Het onderling contact wordt door
de vrijwilligers als belangrijk ervaren. De vrijwilligers halen hier ondersteuning en inspiratie uit voor
hun werk met de (ex)gedetineerden. Bij de landelijke organisatie Exodus waar wij ook mee samenwerken volgen onze vrijwilligers trainingen gericht op de doelgroep.
Na een bijzonder jaar waar Corona rond dwaalde werden ook wij uitgedaagd om creatief te zijn in
wat nog wel mogelijk is om te betekenen voor onze medemens.

Als algemeen coördinator van Stichting Naaste vind ik het bijzonder om te ervaren hoe betrokken
onze vrijwilligers van Naaste zijn bij het zo goed mogelijk bijstaan van de (ex) gedetineerde medemens.
Zij zijn niet alleen betrokken maar ook een inspirerende groep vrijwilligers . Zij gaan de uitdaging aan
om deze niet eenvoudige taak uit te voeren. Het is dan ook fijn om de vrijwilligers hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Algemeen coördinator Stichting Naaste

Laura Franken
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Irma is vrijwilliger bij Stichting Naaste

Met lege handen: …..
Een term die een tijd bij me bleef nazingen,
Ik las hem in een blad van exodus.
Ik bezoek een man ,
Een boom van een kerel,
Natuurlijk met tatoeages
Een goedig mens, met verkeerde vrienden
Een fijne jeugd, uit een goed huwelijk
Een eigen goed huwelijk
Een eigen kind, wat overlijdt
In de cel wachten op de goede uitspraak
Jij bent niet de oorzaak van haar overlijden
Het is een natuurlijke oorzaak
Wat is er toch allemaal gebeurd,
Op `t verkeerde moment op de verkeerde plaats
In de cel afwachten op de goede uitspraak
Deze komt niet,
Hun huwelijk wat strandt
Wat is er toch allemaal gebeurd,
Met lege handen
wekelijkse bezoeken, tussen 2 lockdowns
Hij weet dat ik daar kom, alleen met mezelf
met een luisterend oor, soms een vraag en mededogen
Hij vertelt wat hij kwijt wil,
Eerst schoorvoetend,
Later de trauma’s vertellend
In therapie,
Proberen, te praten over wat er was en te verwerken.
Pak wat je kunt doen in de gevangenis
Later is te laat.
Hij huilt
Deze gesprekjes zijn belangrijk geworden
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De derde lockdown
Geen bezoeken mogelijk
Een mail gestuurd,
Ik vertrek naar mijn werk in Italië
Via Stichting Naaste kun je me vinden
Met lege handen; ...
Maar wat is t waardevol
er te zijn voor die ander
Een hoopvol woord
een hartelijke lach, humor,
ondanks alles
Ik weet hij kan verder….
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Financieel overzicht Interkerkelijke Stichting Naaste Zutphen
Per 31 december

2020

2020

Activa

Passiva
Garantie vermogen
Per 31/12/2014

13000,00

ABN spaarrek

64254,07

Algemene reserve

69293,24

ABN betaalrek

22554,50

Eigen vermogen

84066,19

0

Overschot

1091,56

0

Reserve noodfonds

1148,19

Crediteuren
Totaal

86808,57

Crediteuren

86808,57

Reserve noodfonds

decl reiskosten

226,63

Reiskosten deelnemer

Belastingen dec 2020

276,00

blijft

Totaal

502,63

-9-

502,63

1221,75
-73,56
1148,19

Begroting
Exploitatieoverzicht
1/1-31 december 2020

Begroting
2020

2020

Uitgaven

Inkomsten

Persoonsgebonden kosten
Vrijwilligerskosten

1300

0

Attentie vrijwilligers

1800

1307,05

Begeleidingskosten
Opleiding vrijwilligers/
coördinatoren

Subsidie Justitie
Giften

157,86

Bijzondere baten

1000

0

Rente-inkomsten

Reiskosten t.b.v. organisatie

5700

1436,87

Subtotaal

9800

2901,78

Bankkosten

140

108,90

Kantoorkosten

550

586,25

Telefoon/Internet.kosten

1430

1488,08

Drukwerk en PR materiaal

100

60,40

Verzekeringen

450

393,25

19453

14509,00

3500

6526,62
14,72

1,60

3,81

Organisatiekosten

Bestuurskosten
Subtotaal
honorering coördinator
Huur en energiek.Knt Zutphen

Subtotaal
Onvoorzien
Totaal kosten
Bijz last

95,71
2670

2732,59

13500

12298,27

2200

1980,00

15700

14278,27

1000
29170

19912,64
123,51
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Totaal
opbrengsten

22954,6

21054,15

Overschot/Tekort
Totaal

29170

1.018,00

6217

21054,15

29170

Verdeling
Overschot
Reisk deelnemer tlv noodfonds

1018,00
73,56
1.091,56

reserve noodfonds

Reisk deelnemer tlv noodfonds

1221,75

-73,56
1148,19
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21054,15

Bestuurssamenstelling op 31 december 2020

Voorzitter:

Ria Aartsen – den Harder

Secretaris:

Anja Leenhouts – van Beek

Penningmeester:

Willibrord Wedemeijer

Bestuurslid:

Ellie Smeekes

Bestuurslid:

Vacature

Algemeen coördinator: Laura Franken

Contact
Regelmatig verzorgen bestuursleden of vrijwilligerscoördinatoren van Stichting Naaste spreekbeurten over de hulpverlening aan (ex-) gedetineerden.
Heeft u hiervoor belangstelling, dan kunt u ons schrijven bellen of e-mailen op de volgende
adressen:

Interkerkelijke Stichting Naaste
Postbus 4169
7200 BD Zutphen
T 06 2417 6718
E stichtingnaaste@xs4all.nl
W www.stichtingnaaste.nl
Kerkelijke instanties in het werkgebied van de stichting, andere organisaties en particulieren kunnen doneren op de volgende rekening:
IBAN: NL91 ABNA 044 35 32 974 t.n.v. Interkerkelijke Stichting Naaste, Zutphen
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