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Inhoud

Prison Fellowship is een internationale organisatie die zich inzet voor gedetineerden en hun families, met
als doel om vanuit een christelijke levensovertuiging de gedetineerden en hun families hoop en genezing
te geven. Jacoline is een van de vrijwilligers die wekelijks naar de gevangenis Santa Boma gaat voor
Prison Fellowship. Ze bezoekt samen met andere vrijwilligers de vrouwelijke gevangenen, counselt hen
en verzorgt Bijbelstudies. Daarnaast worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd voor de kinderen van
de gedetineerden, zoals een Happy Kids Day, uitjes en vakantiekampen om ze even uit de thuissituatie te
halen.
Voor het verzorgen van de Bijbelstudies mag gebruik gemaakt worden van eigen materiaal. Meestal
ontvangen de vrouwen na de Bijbelstudie nog een uittreksel om het later nog eens door te kunnen lezen.
Via diverse sociale netwerken kan elke gedetineerde een Bijbel ontvangen en in de bibliotheek
christelijke boeken lenen.

2. Doel
Het doel van dit project is om (ex-)gedetineerden en hun families te bereiken met herstel, vergeving en
verzoening.

3. Tijd
Er wordt wekelijks een bezoek gebracht aan de gevangenis Santa Boma te Paramaribo.

4. Begroting
De begroting voor het gehele project beslaat ongeveer 25 euro per jaar voor kopieerkosten van materiaal
voor de Bijbelstudies en voor transport. De Bijbels die uitgedeeld worden, worden gedoneerd door het
Surinaams Bijbelgenootschap of gegeven vanuit de achterban van de SZOS in Nederland. De leesboeken
worden beschikbaar gesteld door Willem den Hertog van stichting Rentmeester, en in de bibliotheek van
de gevangenis gezet.

5. Stakeholders
De verantwoordelijkheid van dit project ligt bij Prison Fellowship. Jacoline doet het werk voor hen, in de
vorm van counseling en Bijbelstudies met gedetineerde vrouwen. Het materiaal voor deze Bijbelstudies,
wordt verkregen van het Surinaams Bijbelgenootschap in de vorm van Bijbels en van stichting
Rentmeester in de vorm van leesboeken. Ook wordt door de achterban van de SZOS Bijbels ingezameld,
die worden gebruikt om uit te delen aan de gedetineerden en hun families.

6. Communicatie
Van dit project wordt verslag gedaan door Jacoline Bijkerk. Dit verslag wordt ook gedeeld met de
achterban van de SZOS, door middel van de website en de nieuwsbrief.

7. Verantwoording en evaluatie
De verantwoordelijkheid van dit project ligt bij Prison Fellowship. Jacoline doet verslag aan de SZOS.
Tijdens de maandelijkse vergaderingen van de SZOS zal dit project worden geëvalueerd. Hiervan wordt
verslag gelegd door de secretaris van de SZOS.
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