Overzicht programma’s

Contact

Zorg voor (ex-)gevangenen
Onze vrĳwilligers gaan op bezoek bĳ gevangenen
(volwassen en jeugd) tĳdens en na detentie.

Wil je meer informatie of wil je bezoek?
Neem dan gerust contact met ons op. Je kan ons bellen op
079 - 331 05 68 of e-mailen via info@gevangenenzorg.nl.
Wĳ zĳn op werkdagen telefonisch bereikbaar van
09.00 tot 17.00 uur.

Zorg voor familie
Je kunt gebruik maken van chathulp via
www.familievangevangenenzorg.nl. Je kunt ons ook bellen
of mailen voor informatie, een luisterend oor of voor het
aanvragen van vrijwilligersbezoek.
Zorg voor tbs-gestelden
Onze vrĳwilligers gaan op bezoek bĳ tbs-gestelden tĳdens
en na behandeling.

Via onze website kun je anoniem chatten met één van onze
vrĳwilligers. Zo kun je anoniem je verhaal kwĳt en/of je
vragen stellen.
Met jouw persoonlĳke gegevens en privacy wordt uiteraard
zorgvuldig omgegaan.

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.
Onze arbeidsbemiddelaar stelt samen met de gevangene
een CV op en helpt bĳ het zoeken naar een passende baan.
Herstelrechtprogramma’s
In onze Herstelrechtprogramma’s wordt gesproken over het
nemen van verantwoordelĳkheid voor eigen gedrag in het
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.familievangevangenen.nl
Bankrekening: NL61INGB0006391416
Min. erkenning: 644939/97/DJI

geloof in herstel
BIC: INGBNL2A
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)

Partner of kind
in de gevangenis?

Je staat er niet alleen voor

Vrĳwilligerscontact
Wĳ kunnen je ook ondersteunen met een vrĳwilligerscontact.
Een vrĳwilliger biedt jou een luisterend oor en denkt mee bĳ
praktische vragen. Je kunt samen praten over bĳvoorbeeld
de opvoeding van jouw kinderen, ﬁnanciën, werk, huisvesting, jouw relaties en over andere zaken die je bezighouden.
Tevens hebben wĳ kennis van andere hulporganisaties om je
eventueel verder te helpen.
Chathulp
Via onze website www.familievangevangenen.nl kun je
gebruik maken van chathulp. Via deze chat kun je je verhalen
delen of je vragen stellen. Vanzelfsprekend is dit anoniem.
De zoon van Henk en Coby heeft een straf van twee jaar.
Ze wilden graag een vrijwilliger spreken om hun verhaal te
doen. “Juist dat luisterend oor zonder dat de vrijwilliger ons
en onze zoon veroordeelt, doet ons goed. Het blijft toch onze
zoon…”

Hulp voor familie van gevangenen
Advies of een luisterend oor nodig?
Gevangenenzorg Nederland is een vrĳwilligersorganisatie die
hulp biedt aan gevangenen én hun familieleden. Want bĳ
detentie komen er vaak zorgen op de familie af. Heb je
advies nodig of wil je hierover praten? Bel dan gerust naar
ons kantoor. Je kunt ons ook een e-mail sturen of contact
opnemen via de chatfunctie. Wĳ helpen je graag verder!

Henk & Coby:

“Juist dat luisterend oor zonder dat ze
ons en onze zoon veroordeelt, doet ons
goed. Het blijft toch onze zoon…”

Nazorg
Als jouw familielid uit de gevangenis komt, kunnen er
nog steeds problemen of vragen zĳn. Het bezoek van de
vrĳwilliger kan daarom worden voortgezet na detentie.

Vrĳwilliger op bezoek
Als wĳ een vrĳwilliger hebben gevonden, neemt deze
vrĳwilliger contact met je op om een eerste afspraak te
maken. Daarna kun je in overleg met de vrĳwilliger bepalen
hoe vaak het bezoek plaatsvindt. Gemiddeld komt een
vrĳwilliger eens in de twee of drie weken op bezoek.
Professionele aansturing
Onze vrĳwilligers worden getraind en aangestuurd door
maatschappelĳk werkers op kantoor. Zo kun je rekenen op
professionele ondersteuning.
Identiteit
Gevangenenzorg Nederland is een christelĳke vrĳwilligersorganisatie. 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.

Lotgenotencontact
Als je iemand wil spreken die in een vergelĳkbare situatie zit,
kun je je aanmelden voor lotgenotencontact. Je kunt per
mail, telefoon of via bezoek contact hebben met een ander
familielid van een gedetineerde. Dit biedt herkenning en
steun.

In de praktĳk
Contact met kantoor
Wil je advies, heb je behoefte aan een luisterend oor, of stel
je vrĳwilligersbezoek of lotgenotencontact op prĳs? Neem
dan contact op met ons kantoor. Dit kan telefonisch,
schriftelĳk, per mail of via de chat. Eén van onze medewerkers zal samen met jou kĳken wat we voor je kunnen
betekenen.

Fatima:

“Ik heb niemand verteld dat de
vader van mijn kind vastzit.
Gelukkig kan ik er goed met
vrijwilliger Rina over praten.”

