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 “2019 Terugblik Vakantieprojecten:  
Happy Kids Fellowship, Kiddo Camp en Pilotproject Teens Booth Camp” 
(een kort impressieverslag van Prison Fellowship Suriname) 

 
Happy Kids Fellowship – Heel veel blije gezichten als de kinderen 
binnenstromen en zich aanmelden bij de registratietafel!  
2019 is met een stijging van 68 naar 74 kinderen een succes geworden. De 
locatie had een bijzondere aantrekkingskracht. Dit is gebleken uit gesprekken 
met de begeleiders en kinderen. Vanwege het strikte privacy protocol dat PFS 
naleeft, komt eenieder aan zijn trekken. En dat is ook de bedoeling om een dag 
zonder zorgen te organiseren voor de kinderen van gedetineerden! Bovendien 
kunnen de begeleiders voor een moment ook tot rust komen, door niet te 
denken aan wat er die dag op tafel gebracht 
moet worden.  

 
De kinderen zijn in het begin beziggehouden met de Gospeltruck 
Prisiri Dei van de Stichting Weid Mijn Lammeren, zoals zij dat elk 
jaar op een kundige en kinderlijke manier doen. De kinderen 
hebben flink mogen participeren. Hierna mochten zij het bad in 
onder toezicht van ons ‘Team Zwembad’ en de extra lifeguards van 
de locatie, die hun bijdrage in ons project hebben geleverd.  
Ook dit jaar heeft ‘Team Fellowship’ gesprekken gevoerd met de 
aanwezige begeleiders over de schoolprestaties. Vele begeleiders 
hadden een broer/zus-relatie met de gedetineerde ouder. Wij mogen hieruit de conclusie trekken, 
dat de kinderen door een oom en of tante zijn opgevangen, omdat de vader en of moeder niet 
aanwezig kon zijn vanwege hun werk. De ouders zijn telefonisch op de hoogte gesteld van de 
uitnodiging voor het kind, maar bij de registratie is gebleken, dat een ander familielid als 
begeleider is gekomen. 
 
Na het zwemmen stond een stevige portie bruine bonen op de kinderen te wachten, terwijl de 
volwassenen een portie nasi kregen. Een extra pluimpje voor ‘Team Keuken’. Aan het einde van de 
dag mochten de kinderen wederom met een OCC doos naar huis. De foto’s van de kinderen 
worden uitgeprint en verstuurd naar de ouder in detentie, om aan te geven dat hun kinderen 
aanwezig waren. HKF 2019 is een leuke en zeer gezegende dag geweest voor jong en oud, groot 
en klein!  

 
 
Kiddo Camp – “2019 is de uitdaging om het inhoudelijke zelf te draaien!” 
Uit de gesprekken van ‘Team Fellowship’ bij onze eerder gehouden 
kinderdag in augustus, is er een selectie gemaakt van kinderen tussen 9 en 
13 jaar. Net als het jaar daarvoor is gekozen voor de locatie op het 
Evangelisch centrum Lob’ Makandra. Het aantal kinderen is gehouden op 
20 en het thema voor 2019 was : “De 10 Geboden.” 
 
Bij de voorbereidingsgesprekken met Stg. Weid Mijn Lammeren (WML) is 

aangegeven, dat zij voor 2019 het inhoudelijk programma niet konden draaien vanwege 
uitlandigheid van zuster Rosita in de maand september.  
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Er is toen afgesproken dat PFS hun kampprogramma krijgt en zelf een team in elkaar zou zetten 
voor de uitvoering. Een hele nieuwe uitdaging voor ons en God is ons wederom genadig geweest 
om de geschikte mensen te vinden. Ons PFS-kampteam dat elke dag aanwezig was bestond uit het 
zendingsechtpaar Otis en Brigitte Maxwell, Johanna Inderson en onze eigen assistent kamp 
hulpleiders Jaden en Kimmy, die het inhoudelijk programma uitvoerden. Joyce Bijlhout is nog 
steeds de hoofdcoördinator. Ze wordt ondersteund door Ingrid Waterberg in de keuken met 
Robert als hulpkracht. Daarnaast kregen wij ook nog bezoek en hulp van Ilse en Gijsbert Koelewijn, 
Lydia Betterson en Joyce Alfaisi, die niet mocht ontbreken voor een motivatiesessie. Ook Nandine 
en Johannes die ons de vorige jaren vanuit WML hebben geholpen, waren aanwezig met de 
nodige ondersteuning. 
 
Het was een heel energieke groep kinderen die heeft meegedaan. De 
meeste kinderen moesten vaker tot orde worden geroepen. In de korte 
periode gaven enkelen zich de naam ‘fajadjang groep’, vrij vertaald ‘pepere 
of hete groep’ en de leiding moest op een gegeven moment zelf tot 
disciplinaire maatregelen overgaan vanwege kleine uitbarstingen onderling.  
Een goed gesprek en een luisterend oor geven aan deze kinderen heeft veel 
gedaan. Daarna was de vreugde en vrede gauw weer bij eenieder merkbaar. 
Er was genoeg materie om te behandelen, maar ook genoeg tijd voor sport 
en spel. Elke dag lekker en voldoende eten voor eenieder. Genoeg vruchten 
en lekkere pannenkoeken als snack. Maar ook de bonteavond, het kampvuur 
en eigen voorbereide bbq waren ook weer een topper! Een mooi cadeau van Ronald 
Janssen was een aangename verrassing. 
 
En net als de voorgaande jaren wilden de kinderen niet naar huis na terugkeer van hun 
kamplocatie. Een grote ondersteuning konden velen van hun vinden bij Jaden en Kimmy, die zelf 
door het proces heen zijn gegaan en nu kamp hulpleiders zijn geworden. Kort samengevat, het 
was een enerverende en gezegende week met de kinderen.  
Als organisatie zijn wij er blij mee, dat wij het verdriet een beetje konden verzachten! 
 

 
Teens Booth Camp (pilotproject) 
Het is voor PFS een andere uitdaging geweest om een pilotproject uit te voeren voor 
kinderen tussen 14 en 16 jaar, de zogeheten tieners. 
Er is na meerdere brainstormingssessies besloten om de kinderen, die eens hebben 
meegedaan aan ons Kiddo Camp, de gelegenheid te geven om naar dit project door 
te stromen. Het aantal voor dit project is gehouden op 10 tieners voor een kamp 
van 3 dagen met als thema: ‘I am who you say I am!’. 

 
In totaal hadden 9 tieners meegedaan, waarvan 8 uit de kweekvijver van ons Kiddo 
Camp 2016 en 1 die nieuw was, maar aanwezig was op onze kinderdag en de 
leeftijd van 14 jaar had bereikt. Daarnaast hebben onze 2 Kiddo Camp 

hulpkampleiders ook meegedaan om praktische kennis op te doen. 
Er was onderling goed contact met elkaar, waardoor het programma goed is aangekomen. Maar 
toch, aan het einde van dit pilot kamp, waren ook zij heel droevig bij het groeten van elkaar en 
gelijk kwam de vraag om dit kamp te verlengen naar 5 dagen. Zeker iets om mee te nemen bij de 
evalutie voor een vervolgtraject! 
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Tot Slot... 
Helpt u ons om samen te bidden voor Gods leiding en op welke manieren er nog meer richting 
gegeven kan worden, zodat het zaad van Zijn liefde mag blijven groeien, bloeien en 
vruchtdragen in de vele harten van de kinderen en tieners! 
 
Wij beseffen nu meer dan ooit, dat wij dit mooi en toevertrouwd werk niet alleen kunnen doen. 
Vandaar dat wij eenieder vragen om mee te helpen bidden voor de nodige financiële middelen, 
de verdere groei en ontwikkeling van onze vakantieprojecten. U mag ons ook blijvend 
ondersteunen door maandelijks of periodiek uw bijdrage over te maken op een van onze 
bankrekeningen. Voor de bankgegevens kunt u bellen naar ons kantoor op 521552 (dinsdag en 
donderdag van 10.00 – 15.00 uur of een WhatsApp bericht naar ons Managementteam op 
+5978556358 of een mail sturen op prisonfellowshipsuriname@yahoo.com  
“SAMEN ERDOORHEEN, SAMEN ZEGEVIEREN!”. 
 
Wij danken de vele sponsors en donateurs die ons op welke wijze dan ook hebben ondersteund 
met het realiseren van onze vakantieprojecten in 2019.  
Woorden blijven ons tekortschieten voor jullie bijdrage! 
Onze dank gaat uit naar: 

 Het Surinaams Bijbelgenootschap, Stg. Filadelfia Zending 

 Willem den Hertog 

 De voorzitter van De Nationale Assemblée, Jennifer Simons 

 De Diplomatic & Consular Group 

 NV SWM 

 UCC United Caribbean Contractors 

 Stg. Zendingsgemeente Berea 

 Interkerkelijk centrum Walk in Faith (incl. crew vrijwilligers) 

 Zr. Rudya Morris 

 Stg. Weid Mijn Lammeren 

 Stg. Fun Karting Skelterbaan 

 Self Reliance 

 De individuele sponsors in SU en in NL 

 PFS vrijwilligers (Team Keuken, Team Zwembad & Team Fellowship) 

 Directie v/d Penitentiaire Inrichtingen te Santo Boma, Duisburg, Hazard en Nieuw Huis van 
Bewaring, het Korpshoofd K.P.A 

 De afdeling Forensisch Maatschappelijke Zorg 
 
 
Paramaribo, Juni 2020 
Prison Fellowship Suriname 
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