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We gaan op bezoek bij Malut. Na Moria Binnen woont hij in Moria Buiten. Hij heeft dus
zijn eigen huisje, maar het staat nog onder de Moria-paraplu.
Malut heeft gezegd: ‘Ik houd van rust’. Dat vond de woningcorporatie een prima plan en
daarom woont hij nu in een seniorenwoning. Al klopt dat niet echt want Malut – groot,
breedgeschouderd en afkomstig uit Ivoorkost – is pas 33.
Het bevalt Malut prima in zijn seniorenstraatje. Zijn praatgrage buurvrouw is in zijn sas met
de jonge, vriendelijke buurman. Hij helpt haar met de voortuin. ‘Iedereen is hier aardig en
maakt een praatje; mijn buren links, rechts, de mensen aan de overkant.’
We krijgen een enthousiaste rondleiding. Opmerkelijk is dat Malut bij alles vertelt waar het
vandaan komt en wat het gekost heeft. Regelmatig noemt hij Marktplaats als vindplaats.
Hij kon er spullen kopen, ruilen of kreeg ze zelfs gratis.
Ik ben verbaasd over alles wat ik zie; we betreden een klein paradijs. Toch is het de hele
middag Malut die zich het meest verwondert. Eigenlijk is hij stomverbaasd over wat hem
allemaal is gelukt. Of meer nog: wat hem is overkomen. Ten deel gevallen. ‘Ik was heel
iemand anders, ik leidde een totaal ander leven, maar nu heb ik dit allemaal. Ik kan het maar
niet geloven. Soms zit ik hier zo en ben ik alleen maar gelukkig.’ Hij heeft me net verteld hoe
hij een enorme televisie – gratis ontvangen maar wel kapot – zelf weer aan de praat kreeg.
‘Het was niet gemakkelijk, maar het is me gelukt.’
Malut is er gelukkig mee dat hij eenvoudig leeft. Hij vertelt hoe hij oplet met boodschappen
doen. Zo houdt hij geld over. Kleine beetjes worden wat meer. Malut heeft ontdekt dat mensen
je best wat gunnen. Of dat nou op Marktplaats is of ergens anders. Als je eenvoudig leeft,
tevreden en eerlijk bent, dan ga je dat uitstralen. En dan staan mensen ook voor jou klaar.
Malut heeft van veel mensen hulp gehad. Natuurlijk van zijn persoonlijk begeleider Daniëla,
maar ook van vrijwilliger Kees die hem hielp zijn Nederlands te verbeteren, maar ook nog
spulletjes voor hem had, hem regelmatig bezoekt en helpt met klusjes in huis. In Maluts huis
hangen schilderijen die Kees zelf maakte.
We drinken thee en eten appeltaart. Malut had graag meer willen doen. Hij wilde uitpakken
met een hele maaltijd en vindt het eigenlijk maar niks dat we voor thee komen. Maar het is
vrijdagmiddag drie uur.
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Malut wil graag zijn dankbaarheid tonen. ‘Ik kan het niet geloven. Ik was iemand anders en
nu heb ik dit allemaal. En ik ben soms gewoon zó gelukkig! Hoe is het mogelijk? Zonder jullie
was het nooit gelukt. Ik ben Moria zo dankbaar!’
We worden er wat verlegen van. Ja wij. Want ik ben niet alleen gekomen, maar samen met
Conny. Na twintig jaar is zij gestopt. Moria moest inkrimpen en Conny heeft gezegd: ‘Dat wil
ik wel op me nemen’.
Het betekent voor Moria en voor mij: iemand die belangrijk en dierbaar is loslaten en laten
gaan. Maar van Malut leer ik dat het niet gaat om loslaten. Verwonder je en wees dankbaar.
Het gaat erom dat je het leven en elkaar omhelst.

Malut tijdens de
hardloopwedstrijd

André Stuart, directeur

Breakoutrun, in 2013.

‘Van Malut leer ik dat het niet gaat om loslaten.
Verwonder je en wees dankbaar’

‘Het is mooi geweest.
Heel mooi’
Het einde van een tijdperk.
Zo mag je het best noemen,
als de eerste werknemer van
Moria kort na het twintigjarig
jubileum afscheid neemt.
In gesprek met Conny Stuart.
‘Ik ben benieuwd wat ik in
de rest van mijn leven nog
te bieden heb.’
DOOR ARJAN BROERS

Als we elkaar spreken is het twee
maanden geleden dat ze afzwaaide.
Conny Stuart was begeleider, teamleider
en coördinator van Moria. Ze werkte er
vanaf het allereerste begin, toen ze in
1994 als pas afgestudeerd pedagoog
ging pionieren met frater Henk Wienk.
Goedbeschouwd heeft ze zichzelf weg
bezuinigd. ‘We kregen per 1 januari
met de transitie van de zorg minder
inkomsten en dus moesten er mensen
uit’, zegt ze. ‘Het was een goed moment
voor mij om de knoop door te hakken.’
Maar het afscheid is nog zo vers, dat
het verhaal nog niet rond is, zegt ze aan
het begin van ons gesprek. ‘Ik kan op
allerlei manieren terugkijken.’

Noem er eens een?
‘Op afstand: Moria is veranderd en ik
ook. We begonnen allebei als broekie, nu
is Moria een professionele organisatie
en ik ben halverwege mijn geschiedenis.
Ik ben benieuwd wat ik in de rest van
mijn leven nog te bieden heb.’

Dat zeg je mooi. Niet wat het
leven jou te bieden heeft, maar
wat jij te bieden hebt.
‘Ja, zo is het wel. Ik ervaar dat als een
cadeau. Ik ben in twintig jaar gegroeid
van “wat ben ik nou helemaal?” naar
“ik heb iets te geven”. Dat heeft Moria
me geboden: een plek om veel te leren.
Daar ben ik heel dankbaar voor.’

Is er nog een manier van
terugkijken?
‘Een emotionele manier. Dat is best
lastig, want de laatste jaren waren te
intensief. Ik voel me nu opgelucht dat
ik van de continue druk af ben. Ik ben
zo veel bezig geweest met alle geregel
en beleidskwesties, en daarnaast met
alle beweging in het team. Je moet
een bepaalde frisheid hebben om de
begeleiders te helpen met de balans
tussen betrokkenheid en methodisch
werken. Die frisheid had ik niet meer.’

Niet zo vreemd, na al die jaren,
en op dit punt in je leven…
‘Dat is een derde manier van terug
kijken: vanuit mijn levensverhaal.
Onze kinderen worden groter, twee van
de vier staan op uitvliegen. Dat geeft
een andere dynamiek in ons gezin.
En dan komt de vraag op: ga ik dit de
rest van mijn leven doen, of wil ik nog
iets anders ontdekken?’

André en jij hebben dit samen
gedaan. Wat verandert er?
Conny schatert. Dan: ‘We hadden het
thuis weinig over ons werk. We hadden

daar een goede balans in gevonden,
daar ben ik wel trots op. Maar nu vertelt
hij nog steeds weinig, terwijl ik nu juist
van alles wil weten als hij thuiskomt!
Dat is wel goed hoor, ik moet loslaten en
afstand nemen. Dat is voor ons allebei
het prettigst.’

Wat blijft je bij?
‘Daar is het nog te vroeg voor, alles
loopt door elkaar. Er is zo veel gebeurd
in al die jaren.’

Waar kan Moria in groeien?
‘Nog beter worden in het persoonlijk
én professioneel begeleiden. Dat is
namelijk geen tegenstelling, het moet
allebei: met betrokkenheid én heldere
methodes en verslaglegging.’

Zijn er jongens die je je
herinnert?
‘Vooral jongens uit de begintijd, de
jongens die ik zelf heb begeleid. Wat een
dom konijn kon ik toch zijn, en wat hebben we ook veel plezier gehad. Wat ik ook
ga doen hierna: ik wil niet meer in een
managersrol. Ik wil direct contact met
mensen, daar geniet ik het meeste van.’
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2014: de cijfers en het verhaal
In 2014 beschikte Moria over 19 bedden. De totale bezetting
was 81%. De bezetting van plaatsen die door het Ministerie
van Veiligheid en Justitie zijn ingekocht (12 kamers) was
113%. De bezetting op grond van de AWBZ was 56%.
Moria kreeg 78 aanmeldingen, van wie 32 jongemannen
werden aangenomen. Afwijzingen hebben vrijwel altijd te
maken met zwaarte en complexiteit van de problematiek van
een kandidaat. Moria begeleidt naar een zelfstandig leven en
verwacht dat bewoners daaraan willen en kunnen meegroeien.
In ‘Moria-Binnen’, de fase waarin de jongens in huis wonen,
hadden we in totaal 42 bewoners. Er stroomden 26 jongens
in en 14 uit. De ambulante begeleiding van ‘Moria Buiten’
had vorig jaar twaalf deelnemers. Drie stroomden er
succesvol uit.
De redenen van uitstroom bij Moria Binnen zijn divers.
Vijf bewoners gingen naar Moria Buiten. Vijf kozen er
voor een zelfstandige woonvorm. Twee stroomden door
naar een andere vorm van zorg. Vijf bewoners vertrokken
met onbekende bestemming. Vier toonden zich gedurende
langere tijd niet begeleidbaar en werden weggestuurd.
Vier haakten er af vanwege problematisch middelengebruik. Twee recidiveerden er.

De samenwerking met Kairos en Iriszorg leidde tot
respectievelijk vijftien en vijf doorverwijzingen.
Natuurlijk is niet alles wat Moria bijdraagt aan de
ontwikkeling van de bewoners meetbaar. Bovendien zeggen
oud-bewoners vaak dat het echte werk pas begint als de
begeleiding ophoudt. Niettemin is er wel iets cijfermatigs te
zeggen over onze resultaten ten aanzien van schuldsanering,
het herstel van familierelaties en het vinden van werk en
scholing: allemaal belangrijke voorwaarden om een nieuw
leven op te bouwen:
Arbeids- en scholingassesment
(beoordeling kwaliteiten en competenties)
Een betaalde baan verworven
Werkervaringsplaats of stage verworven
VCA-basisdiploma behaald
(veiligheidscertificaat voor de bouw)
Rijbewijs behaald
Budgetbeheer
Schuldsanering
Begeleiding bij zelfstandig wonen
Koppeling aan een vrijwilliger
Begeleiding bij contacten met familie
Begeleiding bij contact met justitiële instellingen
zoals reclassering

26
3
8
6
1
42
38
12
5
8
37

De uitdagingen van 2015
2015 is het jaar na het groots gevierde
feest van ons twintigjarig bestaan. Het
is het eerste jaar waarin we geen geld
meer ontvangen van de congregaties die
Moria oprichtten en jarenlang financieel
hebben gesteund. De afgelopen vijf jaar
is hun bijdrage afgebouwd. De banden
met de fraters maristen, de zusters van
Julie Postel en de fraters van Utrecht
blijven echter bestaan: zowel bestuurlijk
als ‘in de geest’.
2015 is ook het jaar van een grootscheepse reorganisatie van de lang
durige zorg in Nederland. In zulke
processen zijn kleine spelers kwetsbaar.
Dankzij onze goede relaties met het
Ministerie van Justitie en de Gemeente
Nijmegen hebben we vaste grond onder
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de voeten. Niettemin hebben we onze
formatie moeten inkrimpen: we werken
nu met negen persoonlijk begeleiders,
een directeur, een administratief
medewerkster en een conciërge.
De grootste uitdaging van 2015
is nog beter te worden in de
aansluiting bij onze doelgroep.
We krijgen meer jongens met
psychiatrische vraagstukken
en dat stelt heel eigen eisen.
Daarnaast willen we groeien
in de methodiek van motiverende gespreksvoering.
Ook willen we zingeving een
duidelijker plek geven in ons
programma: het speelt een
sterke rol in wie wij zijn, het

zit als het ware in ons DNA. Maar we
willen het meer inbedden in de structuur van het programma, bijvoorbeeld
door het aanbieden van meditatie.
Een belangrijke uitdaging is de
werving van nieuwe bewoners met
voldoende bagage en motivatie
om bij ons te kunnen groeien.
Ondanks de sympathie
die we overduidelijk
hebben in het veld van
deze zorg, blijft het voor
een kleine organisatie als
Moria een kunst om in beeld
te blijven bij kandidaten en
verwijzers, zeker nu de systemen
van langdurige zorg zo sterk
veranderen.

Kwetsbaar
teken van hoop
Wat leerde Stichting Moria in de
twintig jaar van haar bestaan?
En wat heeft ze te leren? Journalist
en theoloog Arjan Broers maakte het
blog www.werkenaanvrijheid.nu.
Een samenvatting van zijn conclusies.
‘Waarom komen er ruim honderdtwintig
mensen naar het feest van zo’n kleine
organisatie?’, vroeg presentator Cees
Grimbergen bij de voorbereiding van de
conferentie van 13 november. ‘En waarom komen er zoveel goede sprekers?’
Inderdaad kan Moria op opvallend veel
sympathie rekenen. Volgens mij komt
dat omdat het grote huiselijke huis en
het verhaal van de plek een breed
levend verlangen aanspreken.
Op de site werkenaanvrijheid.nu
publiceerde ik in aanloop naar het
Moria-feest vraaggesprekken met
hoofdrolspelers in de zorg voor
(ex-)delinquente jonge mensen, zoals
een rechter, een wethouder, een zorg
inkoper, een ‘gevangenisfilosoof’, een
bewoner, een ondernemer.
Overal in de sociale sector hebben
professionals minstens drie klachten
over ‘het systeem’: het vraagt te veel tijd,
is georganiseerd vanuit wantrouwen en
miskent dat de kern van het werk niet
goed meetbaar is. Het ideaal van de zorg
staat vaak onder druk door de eis van
efficiëntie.
Moria is een kleine plek waar het ideaal
centraal blijft staan – met vallen en opstaan. Het belang van Moria is daarmee

Huis en tuin van Moria in afwachting van het
feest, op de avond na de conferentie.

groter dan alleen voor de bewoners: het
herinnert mensen in de zorg aan hun
eigen ideaal. Het heeft een tekenfunctie
en dat zie je aan de sympathie die
Moria krijgt.
Inhoudelijk is het boeiend dat Moria
al ‘op maat’ en begeleidend werkte voordat de term zelfredzaamheid hip werd.
Maar Moria werkt ook met inzichten die
niet (of nog niet) hip zijn. Want Moria
vertrouwt ook op de kracht van gemeenschap: het individu ervaart ondersteuning in een huiselijke omgeving. Hij
staat er niet alleen voor. En bovendien
heeft Moria aandacht voor wie een
bewoner is en wil worden. Het gaat niet
zozeer om zijn competenties, maar om
het zien en versterken van het verlangen
om tot ontwikkeling te komen. Dat is
moeilijk meetbaar, omdat het te maken
heeft met het geheim dat elk mens ook is:
een persoon die tevoorschijn wil komen.
Zorgwekkend vind ik dat uit de interviews bleek dat er zodanig is bezuinigd
op reclassering, dat de rechtspraak meer
en meer afhankelijk is van initiatieven
als Moria. Die worden daarmee overvraagd, want ze moeten ook nog eens
overeind blijven in een systeem dat
ontworpen is voor grote instellingen.
Moria kan dus niet zonder een netwerk
van functionarissen die Moria helpt
helpen.
Is er nou een Moria-methode gegroeid
in die twintig jaar? Eigenlijk is die
methode vooral een houding: de wil

In verschillende locaties
in het huis – hier de
eetzaal - vonden deel
gesprekken plaats.

www.werkenaanvrijheid.nu
om een bewoner (of wie dan ook) welwillend te zien, ook de rottigheid die
erbij hoort, maar zonder hem daarmee
te identificeren.
Is dat alles, denk je dan? Ja, dat is alles.
Maar: mensen welwillend zien vraagt
oefening en onderhoud. Dat vergeten
we in onze tijd nogal eens, of we vinden
dat de individuele professional daar zelf
maar voor moet zorgen.
Diepzinnig vind ik het inzicht dat deze
jonge mensen zien vaak betekent: blijven
staan als zij woedend zijn, twijfelen,
liegen, zich machteloos voelen. ‘Dan
zie je ze zonder masker’, zei begeleider
Daniela.
Ik vind dat diepzinnig, omdat daarmee
de betekenis verandert van vallen en
mislukken. Het is geen hinderlijke onderbreking van de opgaande lijn, maar de
plek waarin je tot de kern kunt komen.
Dan kan echt opstaan beginnen. Maar
dat kan niemand alleen, zeker deze
jongens niet.
Volgens mij is dat de diepste reden
waarom Moria zoveel sympathie wekt:
veel mensen voelen aan dat hier
geoefend wordt in een heel essentiële
hoop: dat wij een samenleving zijn
waarin je kunt opstaan als je bent gevallen. Dat is voor iedereen van belang,
delinquent of niet. Daarom moeten we
dat verhaal blijven vertellen, op duizend
en een manieren. Moria is er een van.

Dagvoorzitter Cees Grimbergen met wethouder
Bert Frings van Nijmegen.
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Bewegingsagogiek
bij Moria
Ze zijn jonger dan de meeste Moriabewoners, maar dat vinden ze geen
probleem. ‘Ik weet wie ik ben en wat ik
hier kom doen’, zegt de een. ‘De jongens
hier proberen ons natuurlijk wel uit,
maar ik had het veel erger verwacht’,
zegt de ander.
Aan het woord zijn Willian van Die en
Jarik Veltmaat. Ze zijn allebei 19 jaar
en lopen hun laatste stage van de
ROC-opleiding Bewegingsagogiek bij
Moria. Ze kennen elkaar al lang en
praten als een team: ze vullen elkaar
als vanzelf aan.
De jonge sportbegeleiders zijn van
februari tot juni van dit jaar bij Moria,
twintig uur per week. Hun vak, bewegingsagogiek, wil specifieke doel
groepen helpen in beweging te komen:
ouderen bijvoorbeeld, of gehandicapten,
en in dit geval ex-gedetineerden.
‘Het is opvallend dat veel bewoners een
chronische klacht hebben’, zegt Jarik.
‘Daarnaast zijn ze moeilijk te motiveren.
Sommigen zitten veel op hun kamer.
De meesten kennen alleen fitness,
voetbal en tafeltennis, dat is een echte
gevangenissport. Wij proberen ook
andere sporten met ze uit.’

Willian van Die (l) en Jarik Veltmaat

Willian: ‘En als ze dan enthousiast
worden, zijn ze ook meteen heel com
petitief. Dat zie je in de fitnessruimte,
in de kelder van Moria. Wij proberen
dat te mixen met spel, want dat is goed
voor je, zeker als je veel stress hebt.’
Jarik: ‘Ze moeten in beweging komen,
want dat maakt ruimte in je hoofd en
er komt endorfine vrij’.
De eerste periode van hun stage
proberen Willian en Jarik sporten uit,
daarna maken ze een programma. Het
hardlopen, wat begeleider Said Tahri
de laatste jaren met bewoners is gaan
doen, willen ze ondersteunen. Ook begeleiden ze individuele bewoners die zich
bijvoorbeeld graag willen aansluiten bij
een sportclub in de omgeving. ‘Spelen

bij een club kan heel goed zijn om terug
in de samenleving te komen’, zegt Jarik.
‘Maar daar moeten we wel even bij
helpen.’
De sportbegeleiders genieten van de
sfeer bij Moria, en verwachten er veel te
leren. Willian: ‘Dit is geen bedrijf, maar
een huis, waar jongens wonen die je een
beetje kunt helpen. Ik zou graag verder
studeren om begeleider te worden op
een plek als deze.’
En Jarik zegt: ‘Als je samen sport, luncht
of de tafel afruimt kun je ook dollen.
Dat is een leuke manier van contact hebben. Voor mij is dat ook goed, want ik
wil later bij de politie werken. Bij Moria
leer ik deze doelgroep al een beetje
snappen.’

Talentenexpeditie: op zoek naar veerkracht
Zijn jonge pupillen ogen vaak onge
motiveerd of dwars, maar ‘daaronder zit
meestal onzekerheid, angst, niet-weten’.
Mark van den Bosch stond vijftien jaar
als leraar in het VMBO, nu werkt hij
al vijf jaar voor het Reacollege, dat
onderwijs geeft aan jonge mensen met
beperkingen of achterstanden. Een van
zijn taken is de Talentenexpeditie, waar
sinds een jaar ook Moriabewoners aan
meedoen.
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‘Ik ontmoet vooral jongeren die weinig
vertrouwen hebben in zichzelf en in de
samenleving’, zegt Mark. ‘Het verbaast
me soms hoe slordig we met deze jonge
mensen omgaan. Een jongen die drie
keer vastloopt op het ROC – en niemand
doet iets.’
Bij de Talentenexpeditie gaat het om
drie vragen: wie ben ik, wat wil ik, wat
kan ik? In een week of acht werken de
deelnemers in groepen van acht aan een
antwoord op die vragen. Daar maken ze

‘Ik ben graag onderweg’
Het is een lenteachtige woensdagmiddag en het is druk in de
bakkerswinkel in de Nijmeegse professorenbuurt. Peter (24)
staat vanmiddag alleen in de winkel. Geroutineerd en vriendelijk helpt hij een rumoerige Romafamilie, een moeder met
kinderen, een stel hongerige bouwvakkers en een oude dame
in een rolstoel, die een paar bonbons wil. ‘Het is een gezellige
winkel’, zegt hij, ‘hier komen allerlei mensen’. Hij grijnst:
‘En tijdens lunchtijd komen de studentes van de hogeschool
aan de overkant’.
Peter is van ver gekomen. Letterlijk, want hij werd in Polen
geboren. Op zijn vijfde werd hij geadopteerd door een gezin
uit Arnhem, waar hij opgroeide. ‘Ik was een moeilijke jongen’,
zegt hij. ‘Op school en op straat. Ik zocht steeds de grens op.
Op mijn 17e ging ik al het huis uit.’
Bij de Landmacht had hij voor het eerst het gevoel ergens
thuis te horen. ‘Dat fysieke, de discipline, de kameraadschap:
dat was het echt voor me. Maar bij een oefening in Noorwegen
beschadigde ik mijn knieën zo zwaar, dat ik het leger uit
moest. Lopen, zoals hier in de winkel, dat gaat nog wel. Maar
fietsen is eigenlijk al te zwaar. Zeker bij bergop of tegenwind.’

‘Op een dag zei een medebewoner dat ze bij deze bakkerij
een bezorger nodig hadden, voor een paar uur per week.
Een half uur later stond ik al in de winkel.’
Het klikte met de eigenaar en inmiddels zijn we ruim een
jaar verder. ‘Ik werk hier 32 uur per week, meestal meer.
Deze week bijvoorbeeld sta ik alleen in de winkel, dan werk
ik van zeven uur ’s morgens tot zes uur ’s avonds. Ik zei tegen
de eigenaar: “Ga jij nou maar lekker dat weekje op vakantie,
dan moet ik wel”. En het lukt.’
Als dit verhaal verschijnt heeft Peter zijn eigen huis betrokken.
Het duurde meer dan zeven maanden voor er iets beschikbaar
kwam. Peter heeft zin in de volgende stap. ‘Ik heb gemerkt
dat ik niet zoveel nodig heb’, zegt hij. ‘Leuk werk, vrienden
en mijn brommertje. Vanwege mijn knie mocht ik als enige
Moria-bewoner een brommertje hebben. Dat ding staat voor
mijn vrijheid. Ik ben graag onderweg.’

Peter was 19 jaar en had niets om voor te leven, zo ziet hij
nu. En dus ging het van kwaad tot erger: voortdurend blowen
werd kleine criminaliteit, uiteindelijk tot afpersing aan toe.
‘Het kon me allemaal geen reet schelen’, zegt hij.
Hij werd gepakt en kon na zijn detentie bij Moria terecht.
Dat is ruim twee jaar geleden. ‘Ik ben nu recordhouder bij
Moria’, zegt hij met zelfspot. ‘Ik heb veel tijd gekregen, en
ik had het nodig ook. In het begin was ik zo lam dat ze me
4, 5 keer per dag uit bed moesten trekken.’
Maar Peter voelde zich thuis bij Moria. Toen hij zijn blowen
onder controle kreeg, merkte hij hoezeer hij zich verveelde.

zelf een werkplan bij: bijvoorbeeld
om ervaring op te doen, een opleiding
te volgen of ergens te solliciteren.
De gemeente koopt via het jongeren
loket plaatsen in, ook voor bewoners
van Moria.
‘Dat werkt goed’, zegt Mark. ‘Er zijn
korte lijnen met de begeleiders, dat is
prettig. De jongens krijgen bij Moria
best veel verantwoordelijkheid en
ruimte. Dat hebben ze nodig: ook om
te kunnen falen, al klinkt dat gek.
Vaak houden ze me een tijdje voor de
gek, laten ze sociaal wenselijk gedrag
zien of verzinnen ze smoesjes. Tot ze

erachter komen dat ze daarmee niet
verder komen. En dat het oké is om
iets eng of moeilijk te vinden.’
De kunst voor Mark is vooral om goed
te selecteren – ‘Je moet niet te veel
heftige karakters en problematieken
bij elkaar zetten’ – en vervolgens om
willen en kunnen bij elkaar te brengen.
‘Deze jongens vinden een diploma
belangrijk en willen heel wat worden.
Maar ze hebben vaak grote leer
achterstanden.’

je of ze mogen je niet. En als ze je
vertrouwen, dan gebeurt er iets. In onze
samenleving gelden hoge maatschappelijke normen. Als je daar niet aan voldoet, val je er buiten. En dan? Is het gek
dat je dan overlast veroorzaakt?’
Mark is erg voor duidelijkheid, maar niet
voor repressie. ‘Ik werk met jongeren
die vaak al zoveel hebben meegemaakt.
Ik vind het vaak al indrukwekkend dat
ze toch weer willen proberen mee te
doen. Ze hebben meer veerkracht dan
wij denken.’

Mark geniet van het contact met deze
doelgroep. ‘Ze zijn heel direct. Ze mogen
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Stichting Moria ziet (ex-)gedetineerde jongvolwassenen met andere ogen.
Door opvang, begeleiding en voorlichting wil Moria met én voor hen werken
aan een nieuw toekomstperspectief. Moria is erkend door het Ministerie van
Veiligheid en Justitie. De Stichting is een initiatief van de Fraters Maristen,
de Zusters van Julie Postel en de Fraters van Utrecht, en wordt financieel
en moreel ondersteund door congregaties, fondsen en 2000 particuliere
donateurs.

Colofon | Uitgave: Stichting Moria, jaargang 9, nummer 1 | Eindredactie: Arjan Broers
Ontwerp en opmaak: gloedcommunicatie, Nijmegen | Druk: Van Eck & Oosterink, Dodewaard

