“Ik wil mijn leven
serieus veranderen!
Mijn vrijwilliger komt
elke twee weken op
bezoek. Die
gesprekken helpen
echt!!” – Gregorio

ACTIEHANDBOEK
KOM IN ACTIE
VOOR GEVANGENEN
EN HUN FAMILIE

Handleiding bij het organiseren van een actie
voor gevangenen en hun familieleden.

Beste lezer,
Fijn dat u bewogen bent met gevangenen en hun familieleden. Misschien hebt u van
dichtbij mee gemaakt wat detentie teweeg brengt. Misschien bent u zelf slachtoffer
van een delict en bent u daardoor over dit onderwerp gaan nadenken. Of misschien
las u in de Bijbel de opdracht om gevangenen te gedenken. In ieder geval bent u
betrokken geraakt bij Gevangenenzorg Nederland.
Daar zijn we heel blij mee!
Vrijwilligersbezoek helpt!
Gevangenenzorg Nederland helpt gevangenen en
hun familieleden. Onze 500 vrijwilligers gaan op
bezoek bij gevangenen in de gevangenis en bij
familieleden thuis. De vrijwilliger biedt een luisterend
oor en denkt mee over de toekomst, om samen toe
te werken naar herstel. Sommige gevangenen
krijgen nooit bezoek. Het bezoek van hun vrijwilliger
betekent dan heel veel voor hen! Ook familieleden
stellen het contact met een vrijwilliger bijzonder op
prijs. Iemand die naar hen luistert, zonder dat er
meteen een oordeel wordt gegeven.

“Het was zo fijn dat ik
gewoon mijn verhaal kwijt
kon, zonder dat ik meteen
allerlei tips en adviezen
kreeg!! Gewoon een
luisterend oor, dat deed me
zo goed!” – Elza, partner
van een gedetineerde

Sponsorgeld is nodig
Onze vrijwilligers worden begeleidt vanuit het kantoor van Gevangenenzorg in
Zoetermeer. De vrijwilligers worden getraind en gecoacht om goed voorbereid op
bezoek te gaan. Ook tijdens het bezoektraject ontvangen zij begeleiding vanuit
kantoor. Om ons werk te kunnen blijven doen, hebben we veel geld nodig.
Sponsorbijdragen vanuit acties zijn dan ook van harte welkom!
Tips en voorbeelden
In dit actieboek vindt u meer informatie over Gevangenenzorg Nederland en krijgt u
tips over acties die u kunt organiseren. Om het gemakkelijk
te maken, zijn vijf acties al voor u uitgewerkt. Maar natuurlijk
zijn er nog véél meer mogelijkheden te bedenken om geld in
Actievoerders zijn
te zamelen. We zijn benieuwd welke actie u gaat uitvoeren
vaak jong (van
en krijgen graag een verslag en foto’s na afloop!
geest) dus verder
schrijven we voor
het gemak “je” en
“jou” i.p.v. “u”.

Veel plezier toegewenst bij uw actie en namens de
gevangenen en hun familieleden, hartelijk dank!
Gevangenenzorg Nederland
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LEESWIJZER
Allereerst geven we je graag een korte toelichting op het gebruik van dit actieboek.
Gevangenenzorg Nederland
Op de volgende pagina wordt het werk van Gevangenenzorg Nederland (verder:
GNd) kort toegelicht zodat je weet (en kunt uitleggen aan de andere actievoerders)
waarvoor je precies actie gaat voeren.
Actieplan
Voordat je de actie gaat uitvoeren, is het verstandig om over een aantal zaken na te
denken. Wat zijn je doelstellingen? Hoe maak je het actieteam enthousiast, hoe stel
je een begroting op en hoe betrek je bijvoorbeeld de media bij je actie? Deze zaken
worden besproken in het actieplan. Door hier goed over na te denken, kan je de actie
zo optimaal mogelijk neerzetten. Neem dit actieplan dus goed door!
Voorbeeldacties
Vervolgens wordt een vijftal acties uitgewerkt. Heb je weleens een nacht in een cel
doorgebracht? Of een pannenkoekenfeest georganiseerd voor gevangenen? Of haal
je zolder leeg en verkoop al je overtollige spullen voor Gevangenenzorg! Al deze
acties kan je direct gaan uitvoeren, je kan ze natuurlijk ook als inspiratiebron
gebruiken en zelf je unieke actie verzinnen.
Bij de uitwerking van de acties wordt gebruik gemaakt van symbolen. Hieronder volgt
een uitleg van de symbolen:

 = Leeftijd actievoerders (hoe oud moeten de actievoerders ongeveer zijn)
= Doelgroep (voor wie is de actie bedoeld)
= Tijdsduur (hoe lang duurt de actie ongeveer)

Praktische informatie
Op de laatste pagina vind je praktische gegevens van Gevangenenzorg. Hoe en naar
welk banknummer kan je bijvoorbeeld het actiegeld overmaken, waar kan je een
verslag en foto’s naar opsturen en hoe kan je betrokken blijven bij het werk van
GNd?
3

4

GEVANGENENZORG NEDERLAND
Wat is Gevangenenzorg?
GNd is een vrijwilligersorganisatie met ruim 500 vrijwilligers in heel Nederland.
Deze vrijwilligers gaan op bezoek bij gevangenen in de gevangenis, bij Tbsgestelden en bij familieleden van gevangenen thuis. De vrijwilligers worden gecoacht
in hun vrijwilligerswerk door maatschappelijk werkers op het kantoor van GNd te
Zoetermeer.
Wat doet Gevangenenzorg?
Gevangenen krijgen soms weinig tot geen bezoek. Familieleden van gevangenen
voelen zich vaak niet begrepen door hun omgeving. Gevangenen en familieleden die
ondersteuning van een vrijwilliger willen, kunnen hiervoor bij GNd terecht. Na een
telefonisch intakegesprek zoekt de maatschappelijk werker op kantoor een vrijwilliger
die matcht bij de vraag.
De vrijwilliger gaat eens per twee of drie weken op bezoek bij de hulpvrager.
Allereerst om een luisterend oor te bieden, gewoon er zijn voor mensen betekent al
(heel!) veel, en om mee te denken in de weg naar herstel na detentie. Ook biedt de
vrijwilliger praktische hulp, bijvoorbeeld meedenken in schuldproblematiek,
huisvesting of opvoedingsvraagstukken. GNd zoekt ook werk voor ex-gevangenen
via het programma Terug naar werk. Daarnaast verzorgt GNd ook groepscursussen
voor gevangenen (zowel voor jeugd als volwassenen) waarbij in zes bijeenkomsten
toegewerkt wordt naar herstel.
Overzicht zorgprogramma’s Gevangenenzorg Nederland:
Zorg voor (ex-)gevangenen en familie
Onze vrijwilligers gaan op bezoek bij gevangenen
(volwassen en jeugd) en hun familie tijdens en na
detentie. U kunt ons ook bellen of mailen voor
informatie, advies of een luisterend oor.
Zorg voor Tbs-gestelden
Onze vrijwilligers gaan op bezoek bij tbsgestelden tijdens en na behandeling.
Herstelrechtprogramma’s
In onze herstelrechtprogramma’s wordt
gesproken over het nemen van
verantwoordelijkheid voor eigen gedrag in
verleden, heden en toekomst.

Kindercadeauprogramma
Onze vrijiwilligers bezorgen
namens een vader of moeder
in detentie een verjaardagsen/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.
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Identiteit
Wij zijn een christelijke vrijwilligersorganisatie en de Bijbel geeft richting aan ons
handelen. Wij geloven dat God het welzijn van iedereen op het oog heeft, onze
hulpvragers hoeven daarom geen christen te zijn om zich aan te melden bij GNd.
Van onze vrijwilligers verwachten wij wél dat ze onze christelijke uitgangspunten van
harte onderschrijven.
Inkomsten
GNd is een non-profit organisatie, dat betekent dat er geen winst gemaakt wordt. Al
ons geld wordt gebruikt om gevangenen en hun familieleden te helpen. Dit geld
wordt ingezameld via donateurs: particulieren, kerken, bedrijven en fondsen die GNd
financieel ondersteunen. En natuurlijk… via acties!

“Ik heb zelf in de gevangenis gezeten
en mocht een presentatie geven op een
school. De kinderen luisterden heel
aandachtig naar mijn verhaal en
stelden veel vragen.
De weken daarna gingen ze actie
voeren. Ik vond het heel mooi dat ze dit
wilden doen om gevangenen – zoals ik
zelf vroeger – te kunnen helpen!!”
Kees, ex-gedetineerde
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ACTIEPLAN
Je hebt het idee opgevat om actie te voeren voor gevangenen en hun familieleden…
en nu? Ga je de actie alleen uitvoeren, of met een groep vrienden, of met de hele
jeugdvereniging of…?? Wordt het een eenmalige actie, of gaan jullie een maand
actie voeren, of een heel jaar? Hoeveel geld willen jullie minimaal ophalen? En bij
wie verwacht je dat geld op te halen? Bij je ouders, familie, of ook bij onbekenden?
Dit zijn allemaal vragen waar je over moet nadenken voordat je de actie begint.
Maak daarom een actieplan en neem daarin de volgende punten op:
1.Actievoerders:
Wie zijn de actievoerders? Hoe groot is de groep, of zijn er meerdere groepen?
Welke leeftijd, welke uitdagingen kunnen ze aan? Hoe zelfstandig kunnen ze aan de
slag?
Als je met heel de gemeente een actie voert, dan doen de kleinsten van de
zondagsschool tot de oudsten van de JeugdVereniging mee. Je moet voor elke
groep iets passends verzinnen. Het is verstandig om dan per actievoerdersgroep
een apart actieplan te maken en andere mensen hierbij te betrekken.

2.Doelstelling:
Hoeveel geld willen we ongeveer ophalen? € 100, € 200, € 500, € 1.000 of veel
meer?
De doelstelling bepaalt ook hoeveel energie en tijd je in de actie gaat steken. Je kan
dan ook investeren in middelen (als je bijvoorbeeld een ‘oud Hollandse spelletjes’
dag organiseert, dan investeer je in de huur van materiaal. Die kosten haal je er
ruimschoots uit als je het groots opzet. Of je investeert in een mooie prijs voor de
actievoerder die als eerst € 200 heeft opgehaald. Dit is een investering, maar zo
motiveer je mensen veel meer om actie te voeren.)

3.Doelgroep:
Bij wie ga je geld ophalen? Ouders, vrienden, buren, gemeenteleden, onbekenden?
De doelgroep bepaalt allereerst welke actievorm je gaat kiezen, zie hieronder. De
doelgroep bepaalt óók hoe je bekendheid geeft aan de actie. Voor ouderen maak je
een rustige folder met grote letters. Voor kinderen gebruik je veel plaatjes. Voor
onbekenden moet je extra uitleg geven over de organisatie Gevangenenzorg
Nederland.
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4.Tijdsduur:
Hoelang ga je actie voeren? Eén dag? Een maand? Een jaar?
Het bepalen van de lengte van je actie is heel belangrijk. Als je een maand lang
actie voert, dan moet je verschillende acties verzinnen om het afwisselend te
houden. Als je een jaar actie voert, dan moet je tussentijds verrassende dingen doen
om zowel de actievoerders als de ‘donateurs’ enthousiast en betrokken te houden.

5.Actievorm:
Welke actie ga je organiseren? Eén grote actie, of meerdere kleinere acties?
Wat vindt de doelgroep een leuke actie om te steunen? Sponsoracties doen het
altijd goed: als jij ergens voor moet zweten en écht je best moet doen, dan willen
opa en oma dat graag steunen! Of vinden ze het leuk om zelf mee te doen?
Bijvoorbeeld door een spelletjes-avond te organiseren? Of richt je je op ouders met
kleine kinderen? Dan is een pannenkoekenfeest gegarandeerd een succes!

6.Budget:
Welk budget is beschikbaar om te investeren voor welk doel? Wanneer kan je winst
gaan maken?
Maak een overzicht van de te verwachte kosten. Zo kan je inschatten hoeveel geld
minimaal nodig is om winst te maken. Zijn de kosten in verhouding tot de te
verwachte opbrengst?

7.Publiciteit:
Hoe gaan we publiciteit aan de actie geven?
Denk aan een artikel in het kerkblad, een oproep op de JV en een stuk tekst op de
website. Afhankelijk van je budget kun je folders laten drukken. Het logo van GNd
kun je downloaden op de website van Gevangenenzorg (zie hoofdstuk ‘praktische
zaken’) Maak het persoonlijk; vertel waarom jij actie wilt voeren voor dit goede doel.
Wat heb jij met gevangenen en hun familie? Jouw motivatie en enthousiasme
spreekt mensen aan!
TIP: nodig een spreker van Gevangenenzorg uit om voorafgaand aan de actie een
presentatie over het werk van GNd te geven. Nodig de doelgroep bij wie je geld gaat
inzamelen en zij weten direct hoe hun geld besteed gaat worden!
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8.Enthousiasmeren:
Denk goed na hoe je mensen enthousiast maakt én houdt voor de actie.
Een prijs halverwege de actie doet het altijd goed (de actievoerder die het eerst €
200 heeft opgehaald, wint een leuk spelletje, boek of CD!) Ook een eindprijs scoort
punten en natuurlijk is het belangrijk om het doel van de actie, gevangenen en hun
familie, steeds voor ogen te houden. Laat de film van Gevangenenzorg nog eens
zien, nodig een spreker uit of ga op de fiets naar de gevangenis in de buurt.
Ook leuk: hou de tussenstand bij! Een teller die aangeeft hoeveel sponsorgeld als is
opgehaald, werkt heel motiverend! “We zijn er bijna”, of “beste mensen, er moeten
echt nog wat eurootjes erbij, anders halen we het doel niet!”

9. Na afloop:
Denk alvast na hoe je de actie gaat afsluiten. Maak er een leuke afsluiter van! Dat
blijft lang hangen bij de actievoerders én de donateurs. Daardoor zijn ze de
volgende keer ook weer enthousiast om in actie te komen!
Maak je een symbolische cheque, slinger, vlag of laat het bedrag uitbeelden door
een groep kinderen. Wie neemt het bedrag in ontvangst? De leiding van JV? Iemand
uit de gemeente? Een docent? Een spreker van Gevangenenzorg? Schrijf je nog
een tekst voor in de plaatselijke krant? Maak melding van het eindbedrag op je
website! Stuur een kort verslag en een foto op naar GNd, dan komt het op de
website en in het nieuwsblad!

10.Planning en takenverdeling:
Nu je goed hebt nagedacht over de doelgroep, de actie, publiciteit etc. is het tijd om
een planning te maken met een bijbehorende taakverdeling. Zowel de actie zelf
moet gepland worden, als de voorbereidingen voor de actie, zoals de publiciteit,
informeren van de doelgroep etc..
Zorg ervoor dat je een ruime planning maakt zodat je speling hebt voor uitloop /
onverwachte zaken. Maak een concrete taakverdeling: iedereen moet weten waar
hij/zij verantwoordelijk voor is, zodat er een duidelijk aanspreekpunt is voor die taak.
Plan tussentijdse evaluaties in: lopen we nog op schema, gaat het goed, waarop
moeten we anticiperen etc. Bedenk: een goede voorbereiding, is het halve werk! De
actie is veel leuker en gezelliger als je ter plekke mee kan doen, dan wanneer je nog
allerlei ad hoc zaken moet regelen omdat je niet voldoende was voorbereid.
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VOORBEELDACTIE 1 – Nacht in een cel

=12 – 18 jaar
= iedereen die wil sponsoren

= minimaal 12 uur, maximaal 24 uur

Wil je eens ervaren wat het is om opgesloten te zitten? Bouw dan met elkaar een cel
na (in de zomer kan dat buiten, in de winter kan je hiervoor beter een lokaal / gebouw
binnen gebruiken) en kies een aantal gevangenen en een aantal bewakers uit.
Maak samen een lijst met regels waaraan de gevangenen zich moeten houden.
Houd het wel leuk natuurlijk! Denk aan regels als:
 Toestemming vragen om naar het toilet te gaan
 Geen eten en drinken in de cel, dat wordt gegeven door de bewakers
 Een uur je mond houden
De groep gevangenen wordt voor een bepaalde periode ‘opgesloten’ in de cel.
De bewakers houden in de gaten of de gevangenen zich aan de regels houden.
Je kan halverwege omwisselen. Laat je sponsoren per uur of per nacht dat je het
volhoudt om in de cel te blijven zitten!
Zo ziet een echte cel eruit:
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VOORBEELDACTIE 2 - Pannenkoekenfeest

= 2 – 12 jaar
= ouders met jonge kinderen

= rond lunchtijd tot eind van de middag

Hebben jullie veel kleine kinderen in de kerk of in je omgeving?
Organiseer dan een pannenkoekenfeest voor de kinderen met hun ouders!
Zet buiten op een grasveld of binnen in een grote zaal een aantal tafels en stoelen bij
elkaar, creëer een gezellige restaurantsfeer (bloemen op tafel in oude vaasjes
(jampotjes), servetten (lekker kleurig of juist zwart/wit stijl), hang
vlaggetjes op, zet potten met suiker en stroop op de tafels en ga
pannenkoeken verkopen!
Kies voor een stapel pannenkoeken die je per tafel serveert of zorg
voor een aantal ‘serveerders’ die de pannenkoeken per persoon
rondbrengen.
Zorg dat er ook drinken verkocht kan worden.
Denk na of je mensen direct ter plekke laat afrekenen of dat je – zoals in een echte
restaurant – bonnen per tafel maakt en aan het eind van de maaltijd afrekent. Leuk
idee: maak bonnetjes met het logo van GNd erop, zo blijft het geheel in stijl!
TIP: Zorg voor een kleurplaat of puzzelboekje voor de (verkrijgbaar bij
Gevangenenzorg Nederland) met kleurpotloden voor de kinderen. Leg voor de
ouders nieuwsbrieven van GNd klaar zodat ook zij wat leesvoer hebben.
Is iedereen klaar met eten? Nodig een spreker van Gevangenenzorg uit om aan het
eind van de middag / begin de avond een presentatie over het werk van GNd te
geven. Organiseer voor de kinderen ondertussen een leuk spel, zodat de ouders alle
aandacht hebben voor de spreker.
Wil je het echt groots aanpakken??
Organiseer dan naast het pannenkoekenfeest
ook een rommelmarkt en spelletjesmiddag
voor de kinderen. Blik gooien, sjoelen, touw
trekken, de grabbelton, een voorleeswedstrijd,
een puzzel, etc. per spel betalen de kinderen
€ 0,50 en je hebt zo een aardig bedrag
opgehaald!
De ouders kunnen ondertussen op de
rommelmarkt rondstruinen en leuke spulletjes
kopen.
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VOORBEELDACTIE 3 – Heitje voor een karweitje

=10 – 18 jaar
= ouders, buren, opa’s en oma’s, broers, zussen

= onbeperkt

Al heel oud, maar het werkt nog altijd: heitje voor een karweitje.
Een heitje was vroeger een muntstuk van 25 cent. Dan moet je dus veel klusjes doen
voor een leuk bedrag! Maar als je vertelt dat je voor het goede doel werkt, dan zijn
mensen vast bereid om wat meer neer te leggen.
Ga in tweetallen op stap (wel zo gezellig!) en zoek klusjes uit die je voor mensen
mag doen. Denk bijvoorbeeld aan:










Onkruid wieden
Stoep vegen
Boodschappen doen
Ramen lappen
Hond uitlaten
Lege flessen wegbrengen
Stofzuigen
Glaswerk weggooien
Middagje oppassen

TIP: Rond kerst kan je de kerstkaarten in de eigen stad of dorp
bezorgen. Zo worden postzegels uitgespaard en dat levert al
snel veel op! Laat de kerstkaarten van eigen stad / dorp
inleveren, sorteer ze op postcode en straat
en bezorgen maar!

Let op: neem tijdens het klussen wat folders mee van
Gevangenenzorg en geef die aan de ‘klusaanbieder’, dan
weten de mensen voor welke organisatie je actie aan het
voeren bent! Zorg ook voor wisselgeld als je mensen direct
laat afrekenen.
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VOORBEELDACTIE 4 – Wie zit het langst?

=12 – 18 jaar
= iedereen die wil sponsoren

= minimaal 3 uur, maximaal 24 uur

In de gevangenis is één van de eerste vragen: ‘Hoe lang moet jij zitten?’
Een spel dat toepasselijk is voor het thema ‘gevangenis’ is om met een wedstrijd te
organiseren wie het langst kan blijven zitten.
Zitten op een vlot op het water, zitten op een paal boven een modderbad, zitten op
een surfplank in de sloot, zitten op een bankje in het park, zitten op een skippybal, je
kan het zo gek niet bedenken!
Organiseer een wedstrijd en geef de
deelnemers bij inschrijving een
sponsorformulier. Voor elke minuut / elk uur
(afhankelijk van het comfort van de zitplaats)
dat ze kunnen blijven zitten, laten ze zich
sponsoren.
Moedig tijdens de wedstrijd alle deelnemers aan
om zo lang mogelijk te blijven zitten, want hoe
langer ze zitten, hoe meer geld er wordt
ingezameld. En voor de winnaar verzin je
natuurlijk een leuke prijs!

FEITJE:
Wist je dat levenslang in
Nederland ook echt
levenslang is? Dus niet
twintig jaar zoals soms
wordt gedacht, maar echt
tot het eind van je leven.
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VOORBEELDACTIE 5 - Verkoopactie

= 8 – 14 jaar
= iedereen die wil sponsoren
= minimaal 12 uur, maximaal 24 uur
Een verkoopactie is leuk. De kopers geven dan namelijk geld aan het
goede doel, maar krijgen er zelf ook iets voor terug.
Gevangenenzorg heeft divers materiaal beschikbaar om te verkopen.
Zo zijn er boeken, CD’s en allerlei gadgets die verkocht kunnen
worden (denk aan pennen, sleutelhangers en handboeien). Met name
voor jongere kinderen is het leuk om deze spullen te verkopen.

Ook toiletpapier verkoopt altijd goed. In het voorjaar zijn bloembollen
leuk, rond Moederdag kan je rozen verkopen en voor de
zomervakantie leuke puzzelboekjes. Kortom, wees creatief, denk na over een leuk
verkoopartikel en breng dit aan de man!
Natuurlijk kan je ook met elkaar iets maken en dat verkopen. Een
oliebollen actie doet het altijd goed, of een cake, kruidkoek of
appeltaart.

Nog leuker: organiseer een veilig van zelfgebakken
taarten! Het kan zomaar gebeuren dat je
sinaasappelchocolade taart voor € 40,- wordt
verkocht!
Op de veiling kan je natuurlijk ook allerlei andere
zaken veilen. Niet alleen tastbare zaken kun je veilen,
ook ‘diensten’ zoals een uur onkruid wieden, een avondje oppassen of boodschappen doen,
kan je verkopen op de veiling.
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PRAKTISCHE TIPS
Contact opnemen met Gevangenenzorg Nederland
Als je een actie gaat organiseren, neem dan contact op met Gevangenenzorg en
vraag naar de afdeling Communicatie. Telefoonnummer: 079-331 05 68 of per email: info@gevangenenzorg.nl. Onze medewerkers denken met je mee en kunnen je
voorzien van praktische informatie, foldermateriaal etc. Ook wil GNd graag publiciteit
geven aan acties die georganiseerd worden via de website en de Nieuwsbrief van
GNd. Dat kan alleen als jij ons op de hoogte brengt van de actie die je organiseert!
Verslag actie
Wij vinden het heel leuk als je een kort verslag wilt geven met foto’s van de actie. Dit
kunnen we dan op onze website plaatsen en opnemen in de nieuwsbrief. Stuur je
tekst en foto’s op naar het volgende e-mailadres: info@gevangenenzorg.nl
Spreker regelen
Het is leuk om tijdens de actie ook een spreker van GNd uit te nodigen. Neem
hiervoor contact op met ons. Wij verzorgen regelmatig presentaties door het hele
land over ons werk. De spreker maakt gebruik van een PowerPointpresentatie en
een film om het werk van Gevangenenzorg toe te lichten. Tevens is er ruimte voor
vragen en interactie om zo met elkaar na te denken over het thema gevangenenzorg.
Sponsorgeld overmaken
Je kunt het sponsorbedrag overmaken op de bankrekening van GNd, nr.: 6391416
Vermeld hierbij a.u.b. de naam en de plaats van de actie!!
ANBI
GNd heeft het ANBI keurmerk. Dat betekent dat GNd goedgekeurd is als goed doel
en daarmee zijn giften belastingaftrekbaar. Als daarnaar gevraagd wordt, kan je dit
dus bevestigen. Zie op de website van ANBI de lijst met alle ANBI instelling in
Nederland: www.anbi.nl Kijk vervolgens op ‘ANBI Goede Doelen’ GNd staat
hiertussen.
PR-materiaal Gevangenenzorg
GNd heeft divers pr-materiaal beschikbaar om te gebruiken bij de actie. Vijf keer per
jaar verschijnt onze nieuwsbrief, deze kan je opvragen om uit te delen. Ook hebben
we folders van onze zorgprogramma’s beschikbaar, posters, kleurplaten en
puzzelboekjes voor kinderen, jojo’s, pennen, ballonnen etc. Maak gebruik van dit
materiaal zodat Gevangenenzorg steeds bekender wordt!
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Wat wordt er met het sponsorgeld gedaan?
Als je actie voert, wil je vast wel wat er met het geld wordt gedaan?!
Gevangenenzorg heeft jaarlijks ruim 1,5 miljoen euro nodig om haar werk te kunnen
doen. Dit geld wordt gebruikt om de vrijwilligers te ondersteunen. Zo krijgen de
vrijwilligers een onkostenvergoeding voor de kosten die ze maken om op bezoek te
gaan bij gevangenen of hun familie.
Op bezoek gaan in de gevangenis of bij familieleden thuis, is niet zomaar iets. Je
moet goed voorbereid op pad gaan en weten wat je te wachten staat. Daarom iedere
nieuwe vrijwilliger een training van twee zaterdagen voordat hij of zij ingezet wordt.
Tevens wordt een handboek uitgereikt zodat de vrijwilliger thuis alles nog eens kan
nalezen.
Zodra de vrijwilliger op bezoek gaat, wordt de vrijwilliger persoonlijk aangestuurd
door één van de acht maatschappelijk werkers op kantoor. Naast de maatschappelijk
werkers zijn er op kantoor nog meer betaalde werknemers aan het werk. Denk aan
het secretariaat om alle telefoontjes aan te nemen, de post te verwerken en de
administratie bij te houden. Verder is er het programma ‘Terug naar Werk’ waarvoor
twee werknemers fulltime in dienst zijn. Dan zijn er nog de afdelingen
Fondsenwerving en Communicatie en Financiën, het bestuur en overige staf. In
totaal heeft GNd 19 Fte die betaald moet worden. Uiteraard zijn er ook nog
huisvestings- en kantoorkosten, zoals de huur van het kantoorpand, computers,
briefpapier, folders, nieuwsbrieven etc. Kortom, alles bij elkaar is hard nodig om de
gevangenen en hun familieleden te kunnen helpen. Jullie geld wordt goed gebruikt!
Wil je weten wat jullie opbrengst precies mogelijk maakt?
Met € 15,- betaalt u mee aan een cadeautje voor een kind waarvan een ouder in de
gevangenis zit. Voor € 50,- kan een gevangene deelnemen aan een cursus waarbij
hij of zij leert verantwoordelijkheid te nemen voor daden uit het verleden, heden en
de toekomst en met € 1.000,- zorgt u ervoor dat een gevangene een jaar lang
bezoek ontvangt van een getrainde vrijwilliger die meedenkt in praktische zaken
zoals huisvesting na detentie. Ook ontvangt de gevangene begeleiding naar een
(betaalde) baan door Gevangenenzorg Nederland.

Vind je het leuk om nog meer cijfers te weten? Vraag dan ons jaarverslag aan via
info@gevangenenzorg.nl en lees meer over ons werk voor gevangenen en hun
familie.
Bedankt voor jullie inzet en we horen graag wat jullie hebben gedaan!
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Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
E-mail:
Internet:
Bank:

Ierlandlaan 35, 2713 HG Zoetermeer
Postbus 5042, 2701 GA Zoetermeer
079-331 05 68
info@gevangenenzorg
www.gevangenenzorg.nl
6391416
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