Scheur dit aanmeldformulier los, vul de achterkant
in en lever dit in bij je casemanager of stuur het in
een envelop (zonder postzegel) naar:
Gevangenenzorg Nederland
Antwoordnummer 10272
2700 VB Zoetermeer

SOS INDIVIDUEEL

Postadres: Postbus 5042, 2701 GA Zoetermeer
Bezoekadres: Ierlandlaan 35, 2713 HG Zoetermeer

geloof in herstel

Telefoon: 079 - 331 05 68
E-mail: info@gevangenenzorg.nl
Website: www.gevangenenzorg.nl
Bankrekening: NL61INGB0006391416
Min. erkenning: 644939/97/DJI

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)

PRATEN OVER JE TOEKOMST
Welkom bij SOS Individueel!

Thema’s van de SOS Individueel
SOS bestaat uit acht bijeenkomsten.
De thema’s van de bijeenkomsten zijn:

AANMELDINGSFORMULIER
Fijn dat je mee wil doen met SOS Individueel!
Je persoonsgegevens

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Doe mee aan SOS Individueel!
SOS staat voor Spreken Over Slachtoffers, Schuld
en Samenleving. SOS is een cursus over herstel. We praten
over de gevolgen van criminaliteit. Wie zijn er allemaal bij
betrokken en wat kan er hersteld worden?
SOS helpt je…
• eerlijk naar je jezelf te kijken;
• in te leven in anderen, zoals een slachtoffer;
• te zien wat vergeving en verzoening betekent;
• ontdekken wat het proces van herstel inhoudt;
• te werken aan een betere toekomst.
Wie geeft SOS Individueel?
SOS Individueel wordt gegeven door een vrijwilliger
van Gevangenenzorg Nederland. Wij zijn een vrijwilligers
organisatie, die niet aan justitie is verbonden. Alles wat
gezegd wordt in de cursus, blijft dus binnen SOS!

Herstelrecht – introductie
Blik op jezelf
Verantwoordelijkheid
Ontmoeting
Vergeving
De volgende stap
Werken aan herstel
Herstelrecht – afsluiting

Wat gebeurt er bij SOS Individueel?
In elke bijeenkomst verdiep je je met een vrijwilliger in
het thema. Jullie lezen verhalen van daders en slachtoffers,
maken oefeningen en gaan met elkaar in gesprek.
De laatste bijeenkomst krijg je een certificaat van
Gevangenenzorg Nederland als bewijs dat je de hele
cursus hebt gevolgd.
Voor SOS is het belangrijk dat…
• Je acht bijeenkomst kunt bezoeken;
• Je het werkboek gebruikt;
• Je casemanager goedkeuring geeft.

Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

Registratienummer:

PI:

Afdeling en cel:

Casemanager:

Einddatum detentie, indien bekend:

Deelnemer SOS Individueel:

“Ik heb wat aan deze gesprekken.
Meer dan bij de groepscursus, omdat ik
me nu beter kan concentreren,
nadenken en praten. Ik leer om anders
naar mezelf te kijken en naar de
gevolgen van wat ik gedaan heb.”

Waarom wil je meedoen?

Kijk achter op de folder waar je dit aanmeldingsformulier
kan inleveren. Graag tot ziens bij SOS!

