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December... Een maand waarin wij allen de ‘Goede Boodschap 

van Vrede’ mogen ervaren, en die ook mogen uitdragen naar 

een ieder die op zoek is naar deze vrede. Niet alleen vrede, 

maar ook naar een stukje verzoening en herstel in verbroken 

relaties. Kortom, een maand waar wij de nood en leed van 

een ander samen willen dragen omdat een ieder dat verdient,  

ongeacht status of afkomst. Met de gedachte om verzoening en 

herstel te brengen in verbroken relaties, wil Prison Fellowship 

Suriname (PFS) – waar Joyce Bijlhout bij betrokken is – het  

Angel Tree Project (ATP) ook dit jaar weer uitvoeren.

Rond de kerst wil Prison Fellowship Suriname een levensmid-

delenpakket aan kansarme gezinnen van gedetineerden aan-

reiken als verzoeningsmiddel tussen de gedetineerde en hun 

gezin. Met dit gebaar willen zij uiteindelijk komen tot gezins-

herstel, vooral na de detentieperiode. Voor Prison Fellowship 

Suriname als interkerkelijke organisatie is dit project een be-

langrijke stap in de richting van resocialisatie, omdat Prison 

Fellowship Suriname van mening is dat herstel in de gezinnen 

begint. Voor de medewerkers van Prison Fellowship Suriname 

is het project zinvol omdat zij hierdoor de familie en de om-

standigheden zien waar de gedetineerde uit komt.

Het is de bedoeling om dit jaar 100 gezinnen met een gezins-

pakket en 100 gedetineerden met een standaardpakket te 

bereiken. De totale kosten voor de uitvoering van dit project 

komen neer op een bedrag van circa € 3.300.

Dat het project impact heeft, blijkt uit het verslag en enkele 

foto’s van het Angel Tree Project van vorig jaar:

De reacties van de gezinnen verschilden veel van elkaar. Toch 

kan algemeen de conclusie getrokken worden dat de meeste 

gezinnen de ontvangst als emotioneel hebben ervaren. Een bij-

zonder geval was een moeder die 3 zonen heeft die allemaal 

opgesloten zijn en voor wie zij de zorg voor haar kleinkin-

deren op zich heeft genomen. Een ander geval was een opa 

die in een huisje woont dat bijna in elkaar zakt. Weer anderen 

woonden op plekken waar je niet met de auto kunt gaan en 

waar de weg dan te voet moest worden afgelegd, dwars door de 

modder vanwege de regen. Dan weer een geval van een welge-

steld familie waarvan een moeder die een zoon in de gevange-

nis heeft, is verstoten door de familie en die het heel moeilijk 

heeft. Prijs de Heer dat in dit geval er een tante bereid was om 

het pakket in ontvangst te nemen voor de moeder en het aan 

haar te zenden.

Wilt u één of meer pakketten sponsoren? Behalve de kosten 

voor de pakketten zijn er ook de reiskosten voor het bezor-

gen van de pakketten. Per pakket zijn de kosten € 16,50.

Help mee om ook dit jaar het Angel Tree Project te laten sla-

gen. Maak uw gift over naar onze bankrekening 

NL49 ABNA 0496 8750 00. 

Vermeld dan: Angel Tree Project 2018. 

Of gebruik de acceptgiro die bij De Band zit! 

Hartelijk bedankt.

Angel Tree Project

Suriname


