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SAMEN WERKEN AAN TERUGKEER NA DETENTIE 

F R I E S L A N
D

SOLIDAIR

Aan de lezer

Het valt niet mee om na een periode van detentie terug te keren in de samenleving. Naast wat er mentaal op je af komt, moeten er allerlei praktische 

zaken geregeld worden, zoals huisvesting en een inkomen. Het mooiste is als daar al tijdens detentie mee begonnen wordt. Vanuit Solidair Friesland 

hebben daarom we in samenwerking en onder de vlag van Exodus Nederland gekozen voor projecten voor (oud-)gedetineerden en hun relaties 

omdat we wekelijks met eigen ogen zien wat voor waardevols dit oplevert. Of dit nou in de vorm is van bezoek, praktische ondersteuning of een 

luisterend oor, het zijn de krenten in de pap. 

In dit themanummer van Zeven Dagen leest u meer over deze projecten, en hoe die door verschillende betrokkenen worden ervaren. Zo krijgt u een 

inkijkje in een wereld die de meesten van u niet van binnenuit zullen kennen. Een wereld waarin het thema van ons meerjarenbeleid zeer actueel is: 

ook hier zijn ‘Mensen voor mensen’ nodig. En waar die er al zijn, gebeuren mooie dingen!

Tekening van J.
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Geloven in mensen Doet 
wonDeren

De 45-jarige Albert is drie dagen binnen. Het is niet zijn eerste keer, maar 

hij was net zo goed bezig met zijn huisje en administratie (lees schulden-

overzicht). Hij is gestrest. Hoe moet dat nu verder hier binnen? Raakt hij 

weer alles kwijt en moet hij buiten weer helemaal opnieuw beginnen? Hij 

beseft dat zijn vrouw – inmiddels ex – niet goed voor hem is. De relatie is 

te veel eenrichtingsverkeer: hij geeft alleen maar. En grenzen stellen vindt 

hij ongelofelijk moeilijk. Graag zou hij een betrouwbaar iemand leren ken-

nen die hem kan helpen met structuur aanbrengen in zijn leven buiten. 

Hier binnen is dat niet nodig, want hier is voldoende structuur. Dat geeft 

hem een gevaarlijk veilig gevoel. Gevaarlijk veilig noemt hij dat, want hij 

wil geen genoegen nemen met een leven binnen. Hij wil ook buiten kunnen 

leven, maar daar belandt hij vaak snel weer in chaos. Dieuwke van Exodus 

koppelt ‘buddy’ Jan aan Albert. De match is snel rond. Jan mag en wil 

Albert ook straks buiten blijven opzoeken om naast hem te staan, met hem 

mee te zoeken naar (vrijwilligers)werk en hem te helpen overzicht te bewa-

ren in zijn soms zo chaotische bestaan. 

Buddy’s of maatjes vormen in samenwerking met de gevangenis een 

nieuw project van Exodus, genaamd: ‘buiten RIC’. RIC staat voor re-inte-

gratiecentrum. De korte lijn met Dieuwke is goud waard. Gedetineerden 

voelen dat haar betrokkenheid oprecht is en dat zij gelooft in hen. Alleen 

dit geloof al is heilzaam en draagt bij aan het herstel van de vaak zo be-

schadigde mannen.

Naast buddy’s zijn er bezoekvrijwilligers actief vanuit Exodus. Zij bezoeken 

gedetineerden die soms al jaren vastzitten zonder bezoek te ontvangen van 

familie of vrienden. Dit gebeurt omdat hun familie ver weg woont of omdat 

er geen familie is, maar soms ook breken familieleden met gedetineerden. 

Een meneer vertelt dat zijn bezoek hem een goed gevoel geeft omdat zijn 

bezoeker zo rustig luistert. Vrijuit praten kan hij, zonder dat hij opnieuw 

veroordeeld wordt. Hij geneert zich soms dat hij zoveel aan het woord is, 

zo vol kan hij zitten met woorden en gedachten. Voorzichtig groeit hun 

band. Dat hij niet vergeten wordt en dat hij gehoord wordt, geeft hem 

nieuw perspectief. Heel voorzichtig lijkt hij wat zachter en milder te worden 

naar zichzelf, alsof hij een beetje heler – minder beschadigd – wordt.  

De kerkvrijwilligers (30 in totaal) verrichten iedere week in ploegen mooi 

werk als gastheer of -vrouw, waarbij ook het luisterend oor bij de koffie na 

de kerkdiensten zo belangrijk is. Hun trouw en hun ‘er-zijn’ en liefdevolle 

aandacht doet gedetineerden goed.

Geert Rozema schrijft deze bijdrage op persoonlijke titel. Hij is rk-pastor/
geestelijk verzorger in PI Leeuwarden.

Buiten riC leeuwarden

Het Buiten riC

Door Dieuwke Bijlsma, coördinator maatjesproject Exodus Support & 
Buiten Re-integratiecentrum (RIC) Leeuwarden

Voor deze Zeven Dagen hebben we gekozen voor het thema detentie, 

omdat het Buiten RIC een project is dat gefinancierd wordt door o.a. 

Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en we midden in de uitvoe-

ring hiervan zitten. Het project heeft een overlapping met het huidige 

maatjesproject Exodus Support, waarbij een vrijwilliger niet alleen aan 

een gedetineerde wordt gekoppeld, maar ook aan partners, kinderen en 

ouders. Zo’n maatjesproject is vaak voor langere duur ten opzichte van 

het project Buiten RIC, waarbij ondersteuning buiten de muren soms 

maar drie maanden duurt. 

Het Buiten RIC is een mooie aanvulling op het maatjesproject, omdat 

we nu in RIC PI Leeuwarden het contact al opstarten en dit gelijk door 

kunnen zetten op de dag van vrijlating. Door de korte lijnen met onder 

andere casemanagers, coördinator RIC PI Leeuwarden, geestelijk ver-

zorgers en bijvoorbeeld omringende instanties, kun je iemand sneller 

hulp bieden. 

Op dit moment gebeurt er veel in RIC PI Leeuwarden. Vrijwilligers en 

werknemers van verschillende organisaties/instanties nemen zitting in 

het RIC om gedetineerden te helpen bij hun re-integratieactiviteiten. 

Denk hierbij aan de gemeente die wekelijks aanwezig is om met gede-

tineerden een uitkering aan te vragen of een ID-kaart te regelen. Of aan 

Humanitas Thuisadministratie die met gedetineerden gaat kijken naar 

de schulden. Dit is een positieve wending. 

Daarnaast is men druk bezig met de zogeheten ‘Wasstraat’, waarbij de 

gedetineerde vanaf het begin tot aan het einde van zijn detentie actief 

aan de slag gaat met ‘Mijn Re-integratiemap’. Zaken als gezondheids-

zorg, werk, verblijf, zingeving en re-integratie komen aan bod. Het 

Buiten RIC kan hierin een belangrijke rol spelen.

Kwaliteit of kwantiteit?

De opstart van een nieuw project vergt tijd. Dit geldt dus ook voor het 

Buiten Re-integratiecentrum.  Tijd in de zin van het opbouwen van een 

netwerk waar je de maatjescontacten vandaan haalt. Tijd in de zin van 

het opdoen van ervaringen en het meegroeien in nieuwe ontwikkelin-

gen. Maar zeker ook tijd in het opbouwen en in balans houden van je 

vrijwilligersgroep. Zij maken tenslotte de doelpunten, om het in  

voetbaljargon te zeggen. Na de opstartfase kwamen door allerlei  

spelende zaken niet de beoogde contactmomenten op gang.

Inmiddels spreek ik elke dinsdag tijdens mijn aanwezigheid in het RIC 

van PI Leeuwarden circa tien gedetineerden op afspraak. Ook word ik 

op de afdelingen aangehouden door gedetineerden die ‘gewoon’ even 

met mevrouw van Exodus willen praten. Doorgaans zijn het contacten 

die niet direct een vervolg naar ‘buiten’ hebben, maar over het alge-

meen zijn ze wel gericht op re-integratie. Hulpvragen over woonruimte, 

inkomen, schulden of werk & scholing komen voorbij, want zulke prak-

tische zaken kunnen gedetineerden in het RIC regelen. Het Buiten RIC 

is daar een vervolg op en dan wel buiten de muren. We kunnen zeggen 

dat het spreken van een tiental mensen op één dag prima overeenkomt 

met de beoogde contactmomenten. Kortom, kwantiteit voorop, toch?

Maar wat als iemand tussen neus en lippen door zegt: “Niemand wil 

mij”. Ga je dan ook voor kwantiteit? Of laat je je hart spreken en neem 

je de tijd voor kwaliteit? Of wanneer iemand dreigt zijn bezittingen kwijt 

te raken, inclusief de foto’s van zijn kind of overleden moeder, omdat 

zijn woning wordt ontruimd? Kies je dan voor kwantiteit, omdat het 

iemands eigen verantwoordelijkheid is? Of ga je lijnen uitzetten om te 

ervoor te zorgen dat de ooit voor Vaderdag gemaakte cadeaus bewaard 

kunnen blijven? 

Ook hier moet je een balans in zien te vinden, maar het zijn de ‘kleine’ 

dingen die het verschil maken en die de vrijwilliger teweeg brengt bij 

een gedetineerde. Het aanwezig zijn, het geschreven kaartje, kleding 

invoeren die de gedetineerde nodig heeft voor de zitting, het zeggen 

dat iemand er toe doet, een grapje maken, met iemand lezen of naar 

de zitting gaan, … Laten we vooral die zo waardevolle kwaliteit voorop 

stellen. 

Geert Rozema

B u i t e n



Lucy de Jong
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liseren van een infrastructuur tussen de inrichtingen, gemeenten en 

ketenpartners ten behoeve van de re-integratie van (ex-)gedetineer-

den. Een staffunctionaris werkt voor en met het landelijke, regionale 

en lokale netwerk op het gebied van nazorg. Dit netwerk bestaat uit 

de contactpersonen van de gemeenten (GCN), de penitentiaire inrich-

tingen en de overige (lokale) ketenpartners, zoals, veiligheidshuizen, 

werkgevers, vrijwilligersorganisaties en reclassering.

Het werken met vrijwilligers werkt ondersteunend en helend. Er zijn 

vrijwilligers op diverse gebieden verbonden aan de PI, altijd vanuit 

een vrijwilligersorganisatie waar een subsidierelatie mee is. Wat is het 

prachtig dat een docent iemand die laaggeletterd is weet te motiveren 

te gaan werken aan taalvaardigheid en er een vrijwilligster komt die 

‘leeskilometers’ gaat maken. Zo zijn er diverse vrijwilligers verbonden 

aan de PI, zoals bezoekvrijwilligers, kerkvrijwilligers en nazorgvrijwil-

ligers. Het zijn er te veel om allemaal op te noemen. De contacten met 

buiten worden enorm gewaardeerd. Ze werken helend.

Na detentie is het soms moeilijk om de draad weer goed op te pak-

ken. Daar is dan ondersteuning mogelijk vanuit het Maatjesproject 

van Exodus, waar Dieuwke aan verbonden is. Als een gedetineerde 

uit detentie gaat, is er geen contact meer met de medewerkers van 

de PI. Wat is het dan fijn dat er iemand is die naar je omkijkt/met je 

meekijkt als je geen of weinig netwerk hebt. We zijn heel blij met deze 

anvulling vanuit Exodus. Dieuwke kan hier uiteraard veel meer over 

vertellen.

De GeDetineerDe
‘Ze luisteren echt naar wat ik te zeggen heb’

Ik ben Ed en zit sinds maart 2018 in detentie. Ik ben in contact met twee 

vrijwilligers van Exodus. Eén vrijwilliger helpt mij met de begeleiding en 

hoe ik mijn zaken op orde kan krijgen. Ze helpt mij met financiën en andere 

problemen waar ik tegenaan loop. Voor mijn zitting wilde ik er netjes uitzien. 

De vrijwilliger heeft toen voor mij nette kleding geregeld (via de kleding-

bank), zodat ik netjes op de zitting kon verschijnen. Verder ben ik tijdens 

detentie in contact gekomen met een vrijwilliger vanuit het ‘maatjescontact’. 

Dit contact is al tijdens detentie opgestart, zodat we elkaar alvast een beetje 

konden leren kennen. Hij blijft ook mijn maatje als ik vrij kom en dat vind ik 

heel prettig. Ik kan goed met mijn maatje praten. We praten over mijn toe-

komst, maar ook over mijn verleden en hoe ik met de dingen om moet gaan 

waar ik tegenaan loop. Ik ervaar de samenwerking met de vrijwilligers van 

Exodus als prettig en goed. Ze zijn vriendelijk en hebben een luisterend oor. 

Ik kan goed met ze opschieten, ze luisteren echt naar wat ik te zeggen heb 

en geven mij ook nuttig advies!

54

De CAsemAnAGer 
‘Korte lijnen, daar hou ik van’

Ik ben Esther en sinds een aantal maanden werkzaam als case-

manager in de PI Leeuwarden. Een casemanager houdt zich bezig 

met het detentie- en re-integratietraject van gedetineerden. Dit bete-

kent dat je tijdens de detentie in kaart brengt of de basisvoorzieningen 

zoals huisvesting, financiën, een geldig ID-bewijs, dagbesteding en 

passende zorg geregeld zijn. 

Maar ook is er aandacht voor de periode na detentie, ook wel de na-

zorg genoemd. Hierbij bekijk je hoe zaken na detentie kunnen worden 

opgepakt en welke hulp iemand nodig heeft. Dit is hulp in de breedste 

zin van het woord. Het kan hulp zijn voor praktische ondersteuning, 

maar ook psychische ondersteuning of maatjescontact. 

Het is mooi wanneer dit tijdens detentie al opgestart wordt, zodat er 

een soepele overgang is van ‘binnen’ naar ‘buiten’. Als verschillende 

trajecten beter op elkaar aansluiten, is de kans op recidive namelijk 

kleiner. 

Het mooie van deze aanpak vind ik dat je daarbij samenwerkt met ex-

terne ketenpartners. Met zijn allen steken we de koppen bij elkaar en 

kijken we welke ondersteuning iemand nodig heeft. Op deze manier 

ben ik in contact gekomen met Exodus. In mijn caseload zijn er in-

middels al verschillende gedetineerden doorverwezen naar de vrijwil-

ligers van Exodus. Bijvoorbeeld om de schuldenproblematiek in kaart 

te brengen of om toe te werken naar zelfstandig wonen. Maar ook 

voor maatjescontact dat al tijdens detentie is opgestart. Het contact 

is dan al gemaakt waardoor er bij vrij komen een vertrouwd gezicht 

en aanspreekpunt voor de (ex-)gedetineerde is. Een groot voordeel 

omdat veel (ex-)gedetineerden geen of een ongezond netwerk hebben 

waar ze niet altijd op terug kunnen vallen. Korte lijnen, daar hou ik 

van. Het hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn, maar je moet wel weten 

bij wie je terecht kunt. Mooi dat Exodus hierin kan ondersteunen!. 

De stAFFunCtionAris 
‘De contacten met buiten worden enorm 
gewaardeerd’ 

Mijn naam is Lucy de Jong. ‘Ooit’ ben ik, na wat omzwervingen in 

Nederland, in 1988 begonnen als verpleegkundige op de medische 

dienst van de PI (Penitentiaire Inrichting) Leeuwarden, in de volks-

mond ook wel de Marwei genoemd. Dit was een prachtige tijd waar ik 

veel geleerd heb. Na diverse functies te hebben bekleed, ben ik uit-

eindelijk als staffunctionaris ketensamenwerking aan de slag gegaan. 

Mijn functie is in het leven geroepen om de verbinding tussen de PI, 

gemeenten en andere ketenpartners te optimaliseren. Samen met 

mijn collega Monique Dijkstra ben ik verantwoordelijk voor het rea-

Betrokkenen aan het woord Betrokkenen aan het woord
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woorD voor woorD 
en letter voor letter

Door: Dini

In ons land zijn 250.000 mensen analfabeet en er zijn 2,5 miljoen 

laaggeletterden. Voor deze mensen heeft de Stichting Lezen en 

Schrijven een aantal jaar geleden het project ‘Taal voor het Leven’ 

ontwikkeld. Met het lesmateriaal van ‘Taal voor het Leven’ helpen 

vrijwilligers analfabeten, laaggeletterden en anderstaligen met lezen, 

schrijven en het leren van onze taal. Meestal gebeurt dat in taalhuizen 

die doorgaans zijn gevestigd in bibliotheken, wijkcentra, soms zelfs 

in een ziekenhuis en ook in gevangenissen. Ruim twee jaar geleden, 

in mei 2016, is in onze eigen penitentiaire inrichting de Marwei het 

project ‘Taal voor het Leven’ van start gegaan. De vrijwilligers volgden 

daarvoor eerst een training. Na die eerste training worden af en toe 

herhalingstrainingen aangeboden. Zoals bekend zit de kracht van het 

leren in de herhaling. Dat geldt niet alleen voor laaggeletterden en 

anderstaligen, maar ook voor de vrijwilligers.

En over vrijwilligers gesproken: het zou mooi zijn als er meer taalvrij-

willigers in de Marwei zouden werken. Zodat we naast het ‘gewone’ 

lees- en schrijfwerk wellicht ook andere vormen van leren kunnen 

uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld woordspelletjes en het voorlezen van 

een spannend verhaal. Voor anderstaligen zou het vertellen over ons 

land en onze cultuur nuttig zijn. Niet alleen vanwege meer kennis van 

ons land, maar ook omdat praten goed is voor de uitspraak. Mocht 

iemand belangstelling hebben voor dit boeiende en mooie vrijwil-

ligerswerk, dan horen wij dat graag.

Het valt trouwens niet altijd mee om laaggeletterde gedetineerden 

naar de afdeling Onderwijs te krijgen. De docente van afdeling Onder-

wijs hoort meestal van een mentor, casemanager of andere betrok-

kene dat een gedetineerde in aanmerking komt voor het ‘Taal voor 

het Leven’ project.  De potentiële deelnemer komt dan op een intake-

gesprek, waarna er besloten wordt of hij wel of niet gaat deelnemen 

aan het taalproject. De deelnemers zelf zijn trouwens niet altijd gemo-

tiveerd. Schaamte speelt daarbij vaak een grote rol. Bijna niemand 

komt er graag voor uit dat hij niet goed kan lezen en schrijven.  

Daarom spreek ik liever niet van ‘deelnemers aan het project Taal 

voor het Leven,’ maar van taalcursisten. Als een medegedetineerde 

dan aan een cursist vraagt waarom hij regelmatig naar de afdeling 

Onderwijs gaat, kan hij antwoorden dat hij lessen volgt om zijn taal-

vaardigheid of woordenschat te verbeteren. Daar is dan geen woord 

aan gelogen.

De meeste cursisten die bij ons aan de taaltafel zitten, hebben geen 

goede herinnering aan hun schooltijd, maar ervaren bij ons dat leren 

ook op een andere manier kan: geen klassikaal onderwijs, maar één 

op één. 

Er wordt gewerkt, maar flexibiliteit is ook belangrijk. Merk ik bijvoor-

beeld dat de aandacht en concentratie verslappen, en er dus niets 

meer ‘binnenkomt’, dan gaan we even iets anders doen. Even wat af-

leiding, bijvoorbeeld in de vorm van een praatje of een grapje. Daarna 

gaan we weer vrolijk verder.

Laatst was ik met een gedetineerde uit een Afrikaans land aan het 

oefenen met verkleinwoorden. Deze cursist spreekt een klein beetje 

Engels en Nederlands. Hij deed zijn best en las mij keurig voor: de 

boom- het boompje, de tafel- het tafeltje, enzovoort. Af en toe moest 

ik een woord naar het Engels vertalen, maar verder ging het best 

goed. Alleen de lidwoorden zorgden voor verwarring. Hij wilde weten 

waarom de boom hét boompje wordt en de tafel hét tafeltje in plaats 

van de boompje en de tafeltje. Leg dat maar eens uit. Onze docente 

was druk bezig een andere cursist te helpen, en ik wilde haar niet 

storen om advies te vragen. “Het is nu eenmaal zo,” zei ik tenslotte. “ 

It is how it is. Voor elk verkleinwoord gebruiken we het lidwoord ‘het’. 

Snap je?” vroeg ik. En hij, leergierig als altijd, vroeg wat een ‘Snapje’ 

was. Ik schoot in de lach. Hoe verwarrend kan het Nederlands zijn als 

je hier niet bent geboren en getogen. “Een snapje is geen voorwerp, 

een snapje bestaat niet. Snappen betekent: begrijpen.” En toen hij 

mij niet-begrijpend aankeek: “’Snappen’ means: to understand, and 

‘snap je’ means: do you understand?” zei ik. Toen had hij het door, en 

schoot net als ik in de lach. “Snappen is begrijpen,” zei hij.

Ik kan zo trots zijn als iemand weer een stapje verder is gekomen met 

het lezen en schrijven. Al gaat het soms traag, met letterlijk woord 

voor woord of letter voor letter. Maar het is prachtig om te zien hoe 

de cursisten opbloeien als ze zelf merken dat ze vorderingen maken, 

en hoe blij ze kunnen zijn met een welgemeend compliment. En om 

die kleine stapjes vooruit gaat het dus. Die kunnen uiteindelijk het 

verschil maken en wellicht een reden zijn om ook na de detentie door 

te gaan met de taallessen, maar dan in een Taalhuis buiten de bajes.

PAlmPAsen en De vlinDers ronD 
HemelvAArtsDAG

Met Palmpasen ontvangen gedetineerden altijd palmtakjes. Vaak 

nemen ze er een paar extra mee – ook voor hun kameraden die niet in 

de kerk zaten. Tijdens de viering worden de buxus-takjes gezegend en 

besprenkeld met wijwater. Ze symboliseren nieuw leven. Gedetineer-

den delen ze als ware hulpkosters uit aan elkaar. “Dit takje laat zien 

dat de dood niet het laatste woord heeft” hoor ik een gedetineerde 

enthousiast aan een bewaarder vertellen op de gang op weg terug 

naar cel.  

De fris groene takjes krijgen een plekje achter een kruisbeeld en als 

dat ontbreekt, stoppen gedetineerden de takjes vaak in een bakje 

met water, in de hoop dat het takje zo lang mogelijk groen blijft. Het 

fleurt de kleine grauwe cel wat op. Na Palmzondag zijn er door de 

hele bajes groene palmtakjes te zien. In een kier in het plafond bij de 

controlepost voor de bezoekershal tot in de bewaarderskantoren op 

de afdelingen. 

Gedetineerden vragen soms maanden na Pasen nog trots of ik hun 

cel wil zien om te laten zien hoe goed de palmtakjes er bij staan. Maar 

vandaag kwam een gedetineerde euforisch naar me toe. “Weet jij wat 

ik zojuist op cel vond, pastor? Vier vlinders. ’s Ochtends toen ik naar 

de werkzaal ging, was mijn cel nog leeg. En bij terugkomst trof ik er 

vier aan. En zojuist telde ik er zeven en dat helemaal uit het niets. Is 

het geen wonder? Wit met zwarte vleugeltjes, prachtig. Ze kwamen 

uit de palmtakjes.”

De buxusrups zit overal. Ook in de PI Leeuwarden. Overal worden 

ze waar mogelijk bestreden. Maar in onze bajes worden ze liefdevol 

gekoesterd. Als teken van nieuw leven en Heilige Geest die ineens 

aanwezig is op cel…

Geert Rozema, geestelijk verzorger/ rk pastor in PI Leeuwarden  
Deze column is op persoonlijke titel geschreven
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Wilt u ons werk financieel steunen?  

Dat is altijd welkom en kan via: NL44 RABO 0122 6908 77 t.n.v. Solidair Friesland,  

eventueel met vermelding van het project.

AGenDA
Vrijdag 21 september  

14:00 – 17:00 uur 

Ontvangst om 13.30 uur

 

Vrijdag 21 september

Aanvang 17:15

Vrijdag 21 september

Leeuwarden 

28-30 september

Sneek 

Dinsdag 16 oktober

17:30 – 21:30 uur 

Maandag 29 oktober  

20:00 – 22:00 uur 

 

Zaterdag 10 november 

10:00 – 15:00 uur 

 

Vrijdag 30 november

15:00 – 20:00 uur

Walk of Peace

Start bij het Leger des Heils, Wollegaastdam 1 te Leeuwarden

Aanmelding via rcolijn@solidairfriesland.nl 

 

Kleurrijk Vieren ‘Kleurich Iepen Mienskip’

In het Dharma Huis, Tuinen 15 Leeuwarden 

Informatie: www.kleurrijkfryslan.nl

Midnight Walk 

Sponsor-wandeltocht waarbij het Buiten-RIC 1 van de 10 goede doelen is. Meer dan 30 leden van team en 

bestuur van Solidair Friesland wandelen mee. www.midnightwalkleeuwarden.nl

Heart to share

M25 Jongerenweekend

Er is nog plek! Aanmelden via etaute@solidairfriesland.nl 

Meer dan genoeg - Laudato Si’ en het basisinkomen

Bijeenkomst in het kader van de Dag van de Armoede

(inclusief soep en brood)

De Loodsboot aan de van Harinxmakade te Sneek

Aanmelding via Arme Kant van Fryslân, Betty Halma: bettyhalma1@gmail.com, 058 2153544

 

25ste Diaconale werkavond: Hart(d) voor de toekomst 

Laudato Si’: een oproep van paus  Franciscus tot compassie 

Zalencentrum St. Nyk, Van Hardenbroekstraat 3, St. Nicolaasga

Meer informatie cdoelman@solidairfriesland.nl. Aanmelding: c.romkes@kpnplanet.nl

6e Sint Maartendag - De mantel van de naastenliefde en solidariteit in de culturele Hoofdstad 

M.m.v. mgr. R. v.d. Hout, G. Timmerman (presentie Nederland), CdK A. Brok en een optreden van Tjerk  

Ridder -in de voetsporen van Sint Maarten. In en om de Bonifatiuskerk Leeuwarden 

Aanmelding en informatie: www.sintmaartendag.nl 

 

Werkconferentie Geloof, Duurzaamheid en Toekomst

Katholieken in de bres voor duurzaamheid en rechtvaardigheid

Dominicanenklooster Zwolle 

Meer informatie cdoelman@solidairfriesland.nl. Aanmelding: www.laudato-si.nl


