Stichting ter Haar Romeny - Beleidsplan 2021 - 2023
Veilige samenleving
De THR stichting ziet een veilige samenleving als een samenleving waarin iedereen zich vrij kan
ontwikkelen. De THR stichting wil een bijdrage leveren aan een veiliger samenleving, door
ondersteuning te bieden aan ex-gedetineerden. Middels passende giften (zoals een fiets of
linnenpakket) zijn wij een onderdeel van het mogelijk maken van een herstart. Door de mens een
nieuwe kans te geven en in zijn kracht te zetten denken wij terugval te kunnen beperken of
voorkomen. Door ondersteuning in de basisvoorwaarden van het bestaan, zoals huisvesting,
identiteitspapieren en opleidingsmogelijkheden is er een grotere zelfbeschikking en kans op een
vrijer en humaner bestaan.

Doelgroep
De THR stichting wil er zijn voor ex-gedetineerden in de regio Utrecht door hen als mens te zien een mens is meer dan zijn misdrijf. Zowel jongeren als ouderen kunnen een beroep op de stichting
doen voor een gift die hen verder op weg helpt in de samenleving. Daarbij hebben we goede ervaring
opgebouwd met het helpen van ex-gedetineerden die begeleid wonen of onder toezicht van de
reclassering staan. De THR stichting helpt graag die mensen verder die gemotiveerd zijn om hun
leven weer inhoud te geven. Die zich willen ontwikkelen via scholing, opleiding of werk, of op een
andere manier een zinvolle bijdrage aan de maatschappij willen leveren.

Met welke middelen
Onze doelgroep is gebaat bij snelle besluitvorming na het doen van een aanvraag voor een gift. Daar
staat de THR stichting dan ook voor. Vanaf het moment dat een aanvraag wordt ingediend duurt het
maximaal zeven dagen totdat de gift uitbetaald (of afgewezen) wordt. De THR stichting wil met name
bijdragen aan sociale levensbehoeften naast de eerder genoemde basisvoorwaarden, zoals toegang
tot telefoon, sport en vervoer. Ook concrete zaken die ex-gedetineerden helpen om zinvol bij te
dragen aan de maatschappij komen voor een gift in aanmerking. Denk aan (werk)kleding, bijdrage
voor een opleiding of kapperskosten.

Waar vinden we onze doelgroep
Via contactpersonen binnen de regio Utrecht, de Reclassering en instellingen die ex-gedetineerden
begeleiden streven we naar korte lijnen en snelle antwoorden. Zo werken we onder andere samen
met Humanitas en Exodus, maar staan altijd open voor samenwerking met andere partijen. Het is
van belang om een open contact te hebben en houden met de verwijzers.

