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Ooit weleens afgevraagd wat er gebeurt als iemand uit de gevangenis komt?
Hoe vinden mensen weer perspectief in het leven als het hebben van een strafblad hen voor
het leven achtervolgt? Vaak wordt er door de hulpverlening gekeken naar re-integratie door
middel van passend werk, maar hoe zit het dan met de thuissituatie? Ineke Baron vindt dat
er ook in een thuissituatie rust en stabiliteit moet zijn.

'Komen jullie een hapje mee-eten', lacht Ineke terwijl zij ons

doelgroep. Een van de mannen, Pa ppa, heeft een verlede n

binnenleidt voor het interview. Ineke is oprichter van

van diefstal, vechtpartijen en deten t ie.

Stichting Neemias. Stichting Neemias richt zich naast

probeert hij het gewone leven weer op e pá ken en ge nie. h ij

u r ij weer vrij is

re-integratie vooral op herstel van eigen identiteit en herstel

van de zorg die Ineke hem biedt. De and,:,re - ,än is eE n wi e d

in relationele sfeer. De werkwi,jze is gebaseerd op de liefde

van Pappa, die vanuit zijn ervari nge n Poppn

van God. In de bijbel kwam Jezus op aarde om te redden en

juiste pad te blijven .

elo: Q"

e:

niet om te veroordelen. Hier gelooft Ineke ook in. Ze is een
sympathieke vrouw die vindt dat iedereen een tweede kans

'Onze opzet is niet heel ingewikke ld' . zegt Ine e. ' He gaat

verdient en ze maakt werk van haar overtuiging.

vooral om het geven van aand acht.' Ineke i s van meni ng dat
ieder mens door God geschape n is eil mag w eten dat hij er

egast

t

mag zijn . 'Het huis is alleen bedoe ld voor mensen die met

Binnen de stiching richtte Ineke het project "Tegast in de

detentie in aan f aking zijn of zij n geweest. Bijvoorbeeld ,

Luwte" op. Het is een project dat zich richt op zorg in de

iemand in de gevangenis mag met verlof, maar heeft geen

privesfeer van (ex)-gedetineerden. In een prachtig en verzorgd

plek om in het weekend ergens te verblijven. In zo ' n situatie is

huis hadden twee jongemannen et en gekookt. Dit huis wordt

dit project erg geschikt om gewoon even een echt thuisgevoel te

voor het project gebruikt om herstel en rust te bieden aan de

hebben waarookde partner, ouder, zoon ofdochterwelkom is.'

De Riepe 4

Het gaal nIet om wal ze gedaan hebben.

nthany speelt el'!n belangrijke rol in Pappo's leven

maar om "te 7e zijn

Anthony is geen ex-gedetineerde, maar heeft in het verleden

'Ik heb in mijn opleidi,ng tot therapeut ook christelijke

veel meegemaakt en hij begrijpt als geen ander hoe Poppo

psychologie meegenomen. Met gewone psychologie moeten

in zij n vel zit. Hj,j helpt op zijn manier om Poppo op het juiste

mensen de kracht uit zichzelf halen, maar vanuit de christelijke

pad te houden . 'Als hij weer de fout in gaat, staat hij er alleen

basis ligt het begin bij een gevende God, hij is de bron van

voor', zegt Anthony heel laconiek. 'Ik ving hem op toen hij op

liefde, eerlijkheid, trouwen herstel. Na mijn studie ben ik in

straat stond en ik geef hem de kans alles op orde te krijgen.

de jeugdgevangenis gevangenen pastor geweest. Toen ik daar

In het verleden kende ik hem ook wel. Toen zat hij nog in zijn

niet meer werkte, zochten sommige jongens na hun vrijlating

oude wereldje. Ik wilde daar niet mee geassocieerd worden.

contact met mij via internet en als ze dat wensten bezocht

Maar ik zag om mij heen dat er maa r weinig mensen waren

ik hen. Je komt dan bij iemand op een kamertje, gaat een

die zich echt om hem bekommerden. Wat moet iemand doen

gesprek met ze aan. Je laat iemand dan weer achter in zijn

die overal weggeschopt wordt? Die vervalt weer in zijn oude

omgeving. Toen dacht ik: 'Wat zou het mooi zijn als ik ze even

gewoontes . Toen heb ik mijn deur voor hem opengezet. '

uit hun omgeving zou kunnen halen . Zodat ze mogen ervaren
hoe fijn het kan zijn om tussen niet veroordelende mensen,

Nadat Poppo op zijn 16e zijn opa verloor, zocht hij zijn

vrienden of familie jezelf te mogen zijn. I,k wilde ze in een

toevlucht in de drugs. 'Ik dacht: iedereen van wie je houdt

omgeving plaatsen waar het niet gaat om wat ze hebben

gaat je op een gegeven moment toch weer verlaten', zegt

gedaan, maar om wie ze zijn .'

Poppo . 'Waarom zou ik mezelf opensteHen voor iemand als ik

Poppo heeft tot nu toe het project steeds als erg leuk

Ik had een andere oplossing moeten zoeken in plaats van de

diegene toch weer ga verliezen? Ik ging er verkeerd mee om .
ervaren. /-lij is 25 jaar. Samen met Ineke en zijn vriend

deur achter mij dicht te gooien. Mijn vader had mij verlaten

Anthony probeert hij een bladzijde om te slaan in zijn lieven.

toen ik anderhalf jaar oud was. Hij had losse handjes en was

De band tussen Ineke en Poppo is meer dan alleen zakelijk

gokverslaafd. Ik had het idee dat toen mijn moeder zwanger

en dat speelt in dit project een belangrijke rol. Het laat Poppo

van mij was, ik er iets van had meegekregen. Ik dacht dat het

nadenken over vrienden en familie en over de juiste keuzes

iets psychologisch was. Ik weet van mezelf dat ik mij minder

maken. 'Ik heb wel een beetje een slechte naam gemaakt door

goed kan inleven in een ander dan de meeste mensen en

mijn verleden, maar nu wil ik wel het goede doen', zegt Poppo.

daarvoor heb ik hulp gezocht. Die hulp kreeg ik niet, dus deed

'Wat het zo moeilijk maakt is dat ik tegengewerkt word door

ik dingen die niet goed waren.'

de papieren van vroeger (mijn strafblad). Desondanks pmbeer
ik wel door te gaan . Bij de ggz wilden ze weten wat er mis

Mensen die geen idee hebben hoe ex-gedetineerden het leven

met mij was, maar ik wist het zelf niet. Zonder een probleem

ervaren, hebben snel vooroordelen en dat maakt het leven

konden ze niet aan de slag en hebben zij mij voor

na de gevangenis erg moeili,jk. Zich niet willen associëren

behandeling afgewezen. Bij Ineke was het heel anders , ze

met ex-gedetineerden zorgt er misschien juist wel voor dat

benadert mensen met een heel andere instelling. Ik voelde dat

ze terugvallen. 'Doordat Poppo telkens naar ons terugkomt,

ik veel serieuzer werd genomen. Er was gewoon rust en

krijgen wij de mogelijkheid hem een beetje te helpen b,ij het

er werd normaal gepraat. Ik heb voor haar veel meer respect,

nadenken over zijn toekomst en hoe hij in het leven wil staan',

dail voor betaalde hulpverleners.'

zegt Ineke tot slot.

