OVERZICHT PROGRAMMA’S

CONTACT

ZORG VOOR (EX-)GEVANGENEN
Onze vrijwilligers gaan op bezoek bij gevangenen
(volwassen en jeugd) tijdens en na detentie. Wanneer je vrij
komt, komt het erop aan. Een steun in de rug is dan wel
fijn. Je kunt rekenen op minimaal zes maanden nazorg.
Als je vrij bent, kun je ook gebruik maken van onze
chathulp via www.gevangenenzorg.nl.

Wil je bezoek of meer informatie?
Je kunt ons schrijven op ons postadres of bellen op:

ZORG VOOR FAMILIE
Iets doen voor je familie? Je kunt een informatiepakket voor
hen aanvrage via ons kantoor: 0800-3310568. Je familie
kan een luisterend oor en bezoek ontvangen. Zij kunnen ook
met ons chatten via www.familievangevangenen.nl

0800 - 331 05 68 (gratis en niet geblokkeerd)
of anders 079 - 331 05 68
Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 09.00 tot 17.00 uur.
Met je persoonlijke gegevens en privacy wordt uiteraard
zorgvuldig omgegaan.

ZORG VOOR TBS-GESTELDEN
Onze vrijwilligers gaan op bezoek bij tbs-gestelden tijdens
en na behandeling.
KINDERCADEAUPROGRAMMA
Onze vrijwilligers bezorgen namens een vader of moeder in
detentie een verjaardags- en/of kerstcadeau voor kinderen
t/m 12 jaar.
ARBEIDSBEMIDDELING
Bij een nieuwe start na detentie is werk belangrijk.
Samen met de vrijwilliger stelt de gevangene een CV op. In
samenwerking met onze arbeidsbemiddelaar proberen de
vrijwilliger en gevangene te zoeken naar een passende baan.
HERSTELRECHTPROGRAMMA’S
In onze Herstelrechtprogramma’s wordt gesproken over het
nemen van verantwoordelijkheid voor eigen gedrag in
verleden, heden en in de toekomst. Deze programma’s
worden in diverse gevangenissen verzorgd.

Postadres: Postbus 5042, 2701 GA Zoetermeer
Bezoekadres: Koraalrood 25, 2718 SB Zoetermeer
Telefoon: 079 - 331 05 68
E-mail: info@gevangenenzorg.nl
Website: www.gevangenenzorg.nl

geloof in herstel

Bankrekening: IBAN NL61INGB0006391416 / BIC INGBNL2A
Min. erkenning: 644939/97/DJI
Kvk: 41157975
Member of Prison Fellowship International
Are you looking for practical and moral support?
Please call us for information at 0800 - 331 05 68
(For free, number is not blocked)

EEN NIEUWE START
Ik begin binnen

GEVANGENENZORG NEDERLAND

IN DE PRAKTIJK

Vrijwilliger op bezoek
Wil jij bezoek van een vrijwilliger, iemand die met je meedenkt
over je toekomst? Gevangenenzorg Nederland is een
vrijwilligersorganisatie voor gevangenen en hun familieleden.
Onze vrijwilligers bezoeken gevangenen tijdens detentie en
daarna. Ze luisteren naar jou en denken mee in praktische
zaken, zoals bij het zoeken naar werk en bij het regelen van
een uitkering of woonpas.

Bel naar kantoor
Wil jij bezoek van iemand die naar je luistert? Wil jij hulp
bij het zoeken naar werk en iemand die meedenkt in
praktische zaken? Bel dan naar ons kantoor:

Buiten vaste bezoektijden
Onze vrijwilligers mogen buiten de vaste bezoektijden op
bezoek. Het gespreksuur met de vrijwilliger gaat dus niet ten
koste van mogelijk ander bezoek aan jou.

Danny pleegde een bankoverval.
Dat kost hem twee jaar cel.
Zijn familie en vrienden komen bijna nooit op bezoek.
Daarom belde Danny naar Gevangenenzorg Nederland en nu
krijgt hij bezoek van Jan, zijn vrijwilliger.

Danny: “Ik

zie altijd uit naar de bezoeken
van Jan. We praten over dagelijkse
dingen, maar ook over mijn toekomst.
Ik wil een nieuwe start maken.
Dankzij de steun van Jan sta ik er
niet alleen voor.”

0800 - 331 05 68 (gratis en niet geblokkeerd)
of anders 079 - 331 05 68
Aanmelden
Wanneer je belt, zal één van onze medewerkers samen met
jou kijken wat we voor je kunnen betekenen.

Professionele aansturing
Onze vrijwilligers worden getraind en aangestuurd door
maatschappelijk werkers op ons kantoor.
Zorg voor familie
Een detentie is vaak een moeilijke periode voor je eventuele
partner of andere familieleden. Onze vrijwilligers gaan ook op
bezoek bij familieleden van gevangenen. Is dit iets voor jouw
partner of familie? Vraag dan meer informatie bij
Gevangenenzorg Nederland.
Identiteit
Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligers
organisatie. Wij geloven dat God het welzijn van iedereen op
het oog heeft. Dat is de basis van waaruit wij werken, maar
je hoeft zelf geen christen te zijn om je aan te melden bij
Gevangenenzorg Nederland.

Danny: “Dit is de tweede keer dat ik
vast zit. Vorige keer dacht ik het wel
alleen te kunnen, maar dat viel tegen.
Jan denkt gelukkig mee over wat ik
ga doen als ik vrij kom.”

