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Inleiding
De Silo eetgroep is een maandelijks terugkerende activiteit in de Utrechtse Silokerkgemeenschap,
bedoeld als verwelkoming aan mensen die uit detentie komen. Hoe kun je beter laten zien aan
mensen dat ze welkom zijn dan door hen aan tafel uit te nodigen? Het spreekwoord is: aan tafel ga je
met je vrienden, niet met je vijanden. Deze eetgroep wordt mogelijk gemaakt door de Stichting
Kerken en Gevangenen, die de kosten voor deze maaltijden voor haar rekening neemt en ook de
begeleiding van de bij de maaltijd horende vrijwilligers, Silomaatjes geheten. Zij zijn niet alleen
tafelgastvrouw en -heer tijdens de maaltijd, maar doen ook aan persoonlijke begeleiding van hen die
na detentie een nieuw begin maken in de maatschappij.
Geschiedenis van het project
In de jaren negentig is in Silo door inmiddels oud-voorganger ds. Arjan Noordhoek een groep mensen
bij elkaar gezet, die met elkaar afspraken hebben gemaakt over contacten met ex-gedetineerden, die
via het justitiepastoraat in de Silokerk terecht waren gekomen als incidentele of regelmatige
bezoekers. Ook komen bewoners van het Utrechtse Exodus-woon/werkproject (in de Waalstraat)
regelmatig bij deze maaltijden en de Silo-kerkdiensten. (met oa een jaarlijkse ‘Gevangenenzondag’)
Deze ‘Silo-maatjesgroep’ heeft vanaf de opzet contact onderhouden met de Stichting Kerken en
Gevangenen Utrecht (K&G) en Exodus Nederland. Door deze stichting K&G wordt het maaltijdproject
gefinancierd, en er worden vanuit beide organisaties instructie-bijeenkomsten georganiseerd voor
vrijwilligers voor het deskundig omgaan met de problematieken van de ex-gedetineerden. Sommige
vrijwilligers bezoeken ook gevangenen, anderen zijn aanwezig in de gevangenis-kerkdiensten, weer
anderen zijn betrokken bij nazorg in de vorm van huisbezoek en budgethulp.
Vanaf 1998 functioneert naast deze maatjesgroep ook een Silo-eetgroep waarbij eens per maand een
maaltijd wordt georganiseerd. Vrijwilligers uit de Silo-kerk koken dan, vaak samen met de exgedetineerden. Om de kosten laag te houden, maar ook om een ongedwongen vorm van
samenwerken te hebben. De gesprekken bij de maaltijd zijn een uitstekende gelegenheid om te
horen of men zichzelf kan redden in de nieuwe vrijheid. Maar ook de problemen te horen, die anders
wellicht onbesproken zouden zijn gebleven.
Activiteitenverslag 2018
In het afgelopen jaar hebben we weer twaalf bijzondere avonden met elkaar beleefd.
In januari hadden we filmmaker Reinout Hellenthal in ons midden, die de indrukwekkende korte film
‘UITZICHT’ heeft gemaakt. We mochten de film die avond na de maaltijd zien. De verwachtingen en
angsten van iemand die na lange tijd vrij komt uit de gevangenis riepen veel herkenning op.
In februari stond de eetgroep toevallig gepland op Valentijnsdag. De hele tafel lag vol met rode
hartjes-ballonnen. Die avond hebben we met elkaar bedacht wie een valentijnskaart kon gebruiken
en vervolgens een stapel verstuurd.
In maart zijn Peter de Leeuw en Wim Althuis van de stichting ‘Schuldhulpmaatje’in Utrecht tafelgast
geweest bij de eetgroep. Deze stichting werkt met vrijwilligers die ondersteuning bieden aan mensen
met financiële problemen. Plaatselijke kerken kunnen hun leden daarnaar verwijzen, mocht dat
nodig zijn. Prachtig initiatief!

Ook hebben we een collega van Arjan in het Pieter Baan Centrum, Ruud Rakké mogen ontvangen, die
vanwege zijn persoonlijke levensverhaal de tocht naar de top van de Alpe ‘d Huzes had gefietst.
Heel bijzonder was ook de film ‘Bijna Vrij’ met Cliff P. in de hoofdrol, die in juni werd gelanceerd.
Uiteraard hadden we de filmmaaksters al eerder op bezoek gehad om te horen waarom zij zo
geïnteresseerd waren in het leven van iemand, die na detentie zijn leven op orde probeert te krijgen.
Op dinsdag 19 juni was het dan zover: na het hoofdgerecht trokken we met zijn allen naar de
kerkzaal om de film zelf te zien. Indrukwekkend! En chapeau voor onze Cliff!
In juli en november ontving de eetgroep een theologiestudent, die kwam vertellen door welke passie
zij werden gedreven om deze studie te volgen. Een van beide kwam bovendien aan tafel een
oefenpreek houden, die kundig en betrokken werd beoordeeld door de aanwezigen!.
Naast de maandelijkse maaltijden zijn er in 2018 veel contactmomenten geweest tussen
coördinatoren en de 15 nazorgvrijwilligers om hen te begeleiden in hun contacten met exgedetineerden. Ook in 2018 hebben nieuwe tafelgasten hun weg gevonden naar de
kerkgemeenschap, waardoor ze met dit netwerk kunnen werken aan hun re-integratie in de
maatschappij.
Het brugproject – een tijdelijke task-force binnen het Silo nazorgproject
We streven naar structureel meer nieuwe nazorgtrajecten en daarmee tafelgasten bij de eetgroep,
met name uit de PI Nieuwegein en de Exodushuizen in Utrecht. Vanuit de coördinatie van de
eetgroep zijn we het project ‘de brug’ gestart, waarbij we op meer regelmatige en systematische
wijze die uitstromers uit deze gevangenis en Exodushuizen, die iets hebben met geloof en de kerk
naar Silo hopen te leiden. Ds. Noordhoek is de drager van dat project. Naast regelmatig overleg met
individuele (ex)gedetineerden en met ds. Smit (Silomaatjes) en Anneke Bruin (coördinator
vrijwilligers Nieuwegein) vonden de volgende contacten en activiteiten plaats:
-PI NIEUWEGEIN
17 oktober bij afscheid ds Ton van Brussel tbv contacten met gedetineerden en kader PI mbt nazorg
Silo als Stipkerk (=kerk met lage drempel voor exgedetineerden)
24 oktober gesprek tussen bestuursleden K&G en raadsleden van Silokerk
30 oktober gesprek met ds Ben van Veen (ivm zijn benoeming als protestants geestelijk verzorger)
met introductie nwe Silofolder voor het Reintegratie Cenrum
17 november gesprek met coordinator Anneke Bruin tbv voorbereiding Instructiedag
24 november medewerking aan Instructiedag Vrijwilligers in Silo
25 november bijwonen kerkdienst Ben van Veen ivm muzikale begeleiding en werving Brugproject
-INSTANTIES: OMDUW, THR STICHTING, ORKA, CATHARIJNEHUIS\HERSTART, GEMEENTE UTRECHT
9 november gesprek met penningmeester THR stichting ivm fin.ondersteuning exgedetineerden van
het Brugproject
14 november gesprek kerken en burgemeester, resultaat: op 10 september 2019 komt Van Zaanen
naar Eetgroep Silomaatjes!
11 december gesprek met bestuur ORKA (diaconie Oud Katholieken) ivm individuele financieele
ondersteuning exgedetineerden van Brugproject
13 december bij opening HERSTART (opvang Leger des Heils Nieuwegracht voor daklozen, vervangt
Catharijnehuis) , gesprek met wethouder Maarten van Ooijen van Christen Unie

-EXODUSHUIS

15 november Thema avond voor bewoners verzorgd met werving voor Silo Maaltijdproject
6 december Exodus bewoonster opgehaald voor Bijbelmaatjes Silo
17 december te gast bij Nieuwjaarsbijeenkomst Exodus Utrecht met 6 Silomaatjes tbv kennismaking
met Exodus vrijwilligers en eventuele samenwerking mbt instructie en werving (Marit de Beer is
coördinator Exodus vrijwilligers Utrecht)

-VAN DER HOEVENKLINIEK
13 december gesprek met MW-er Leontien Mollink ivm patient J. en mbt doorverwijzing event.
verlofgangers
Tenslotte
Laten we overigens niet vergeten dat de eetgroep niet kan zonder de koks, die elke keer weer een
driegangen maaltijd voor 30-35 personen op tafel zetten. Hans Baas en Jacquelien van Schaik en Dirk
Jan Smit zijn degenen op wie we altijd kunnen rekenen. Maar in december, tijdens de maaltijd in het
teken van Kerst, hadden we wel een heel bijzondere kokkin in ons midden. Kamela, sinds een jaar
behorend bij Silo, had een heuse Afghaanse maaltijd voor de eetgroep bereid, wat voor een ware
interculturele ontmoeting zorgde. Dit smaakte werkelijk naar meer.

Coördinatoren Silo nazorgproject en eetgroep:
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