Jaarverslag 2021
Het jaar 2021 werd opnieuw gedomineerd door maatregelen van de overheid om de corona
pandemie zo goed mogelijk te bestrijden. Voor de praktijk van EXIT betkende dit dat er verschillende
confidenten kozen om de afspraken via beeldbellen te laten doorgaan zoals dat ook al in 2020 het
geval was.
Anderen wilden toch weer graag lijfelijk aanwezig zijn toen die mogelijkheid weer bestond. Hoe
prettig om te weten dat de praktijk ruimte groot genoeg is om in alle gevallen meer dan 2 ,5 meter
uit elkaar te kunnen zitten.
Ondanks dat men zou verwachten dat de toename van confidenten wat zou stagneren omdat er toch
een aantal maanden waren waarin er niet meer dan twee mensen per dag ontvangen mochten
worden, zijn er toch in 2021 zeventien nieuwe confidenten bij gekomen. Dat is een gemiddelde van
bijna 1.5 in de maand. Er zijn zestien confidenten geweest waar afscheid van is genomen gedurende
dit jaar. Voor sommigen kwam daarmee een einde aan een langdurig proces van herstel, voor weer
anderen was dat na vijf tot tien gesprekken het geval.
De conclusie kan getrokken worden dat de hoeveelheid mensen die aanklopten voor hulp en de
hoeveelheid confidenten die geholpen zijn ongeveer stabiel bleef gedurende het jaar. Daarmee is er
ook in 2021 geen wachtlijst geweest en konden de meeste confidenten binnen twee weken een
intake gesprek hebben. Iets waar we enorm dankbaar voor zijn. Het is bemoedigend om te merken
dat zelfs in een corona jaar er stabiliteit was en dat het werk gewoon door ging.
Van de zeventien confidenten die zich hebben aangemeld in 2021 hebben er drie gebruik kunnen
maken van het diaconale fonds voor een gedeelte van de onkosten. Vier anderen die in een langdurig
proces hun stappen zetten en al eerder dan 2021 hebben aangeklopt, konden dit jaar opnieuw op de
diaconale steun rekenen. Iets waar Exit enorm dankbaar voor is om zo ook mensen te ondersteunen
die moeilijk de onkosten geheel kunnen dragen.
In oktober is er een nieuwsbrief verzonden naar de achterban van de stichting waarin weer een van
de confidenten die afscheid had genomen zijn getuigenis liet horen.

