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RE-INTEGRATIE Patrick Weijts liet zich inrekenen om leven te beteren

Ex-boefje nu voorbeeldig
Re-integratiebureau
Bijstand naar Werk uit
Weert zet via de stichting
Levensverhaal bijzondere
mensen in het zonnetje.
Zoals ex-bajesklant Patrick.

door Peter Heesen

PP atrick Weijts (40) wil graag
in de krant. Hij is genomi-
neerd door de stichting Le-
vensverhaal omdat hij zich

op voorbeeldige wijze heeft ingezet
om aan werk te komen. En dat als
ex-gedetineerde!
Lang leefde hij in een wereld waar
het recht van de sterkste gold. Me-
ningsverschillen werden uitgevoch-
ten met de vuisten. Tweemaal ging
hij te ver en moest hij voor het hek-
je verschijnen wegens geweldsdelic-

ten. De celstraffen, van in totaal ne-
gentien maanden, hadden niet het
gewenste effect.
Toch wilde hij wel degelijk zijn le-
ven beteren - hij wist alleen niet
hoe. Hij nam een opmerkelijke be-
slissing. Weijts brak in bij een Blok-
ker, maar stal niets. Nadat het
alarm was afgegaan, bleef hij zitten
tot de politie kwam om hem in te
rekenen. Hij hoopte in de gevange-
nis de hulp te krijgen die hij ‘bui-
ten’ niet vond. Dat gebeurde. Via
een project voor ex-bajesklanten
lukte het de Bosschenaar zijn leven
weer op de rails te krijgen. Weijts:
„Ze helpen je bij het op orde bren-
gen van je financiën en bij het vin-
den van een baan en een woning.”
Na een tijdje vrijwilligerswerk te
hebben gedaan, mocht hij op zoek
gaan naar een job. Dat was gemak-
kelijker gezegd dan gedaan. „Je
hebt toch een paar gaten in je CV.
Die moet je verklaren tijdens de sol-
licitatie. Ook blijf je het stempel

van ex-gedetineerde houden. Je
bent afhankelijk van een werkgever
die je het vertrouwen wilt schen-
ken.” Die vond hij bij een auto-
dealer, waar hij als manusje van al-
les werkt. „Ik zit er al acht maan-
den. Het gaat goed. Ik heb een tijde-
lijk contract, maar de kans is groot
dat dat wordt omgezet in een vast
dienstverband. Ook ben ik bezig
met een eigen woning.”
Zijn drijfveer is zijn zoontje van
acht, zijn steun en toeverlaat is zijn
vriendin. Hij is niet bang voor een
terugval. „Ik heb mijn leven op or-
de en kan een beroep doen op
mensen als het tegenzit. En ik be-
sef hoeveel vrijheid waard is. Be-
langrijk is dat ik mijn baan houd.
Om dat te doen, moet ik mezelf
dubbel bewijzen als ex-gedetineer-
de. Ik moet het vertrouwen win-
nen, maar dat is terecht. Het was
mijn eigen schuld dat ik in de pro-
blemen kwam. Deze nominatie be-
wijst dat ik op de goede weg ben.”

Patrick Weijts heeft zijn leven gebeterd na drie celstraffen.  foto MGL


