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“2021 – Genadevol samen erdoorheen gaan!”  
(Prison Fellowship Suriname ATP Uitvoerend verslag) 
 

PARAMARIBO – Glanzende ogen krijgen wij te zien bij het in ontvangst nemen van hun enveloppe 
met waardebonnen ter waarde van SRD 500! 
 
Verpakte nood 
Uitgaande van de economische situatie in het land, is het jaar 2021 niet veel beter geworden. Velen 
gaan nog steeds gebukt onder zware lasten en zorgen van elke dag. De een probeert het hoofd 
boven water te houden, terwijl de andere langzaam begint af te glijden in een financiële crisis. 
Vooral in de gezinnen waar er geen gezinshoofd meer is, die de nodige inkomsten binnenbrengt 
vanwege betrokkenheid in of met misdaad. Schaamte, schande en teleurstelling dragen alleen nog 
meer bij, dat een gezin verder wegkwijnt en geen hulp vraagt. Hun nood verschuilt zich vaker achter 
een masker... verpakt vóór hun schaterende lach om sterk zich te tonen! 
 
Herstel is nodig 
Wij blijven benadrukken, dat verzoening tijdens de detentieperiode van eminent belang is op weg 
naar herstel in de vele gebroken relaties, die zijn ontstaan in gezinnen en families. Ons geloof en 
vertrouwen blijven wij in God stellen, die in staat is om een mensenhart te doen veranderen. HOOP 
is wat wij met ons Angel Tree Project (ATP) zichtbaar maken en brengen naar de huizen van de vele 
geselecteerde gevangenen. 
 
ATP 2021 
In de voorgaande jaren hebben wij vele huisbezoeken gedaan. Vanwege 
de veiligheidsmaatregelen en de diversiteit in de nood en behoefte van de 
gezinnen is er voor 2021 gekozen om het levensmiddelenpakket om te 

zetten in waardebonnen ter waarde van SRD 500. Onze 
target om 100 gezinnen te bereiken hebben wij door Gods 
voorzienigheid gehaald. De geselecteerde gevangenen hebben 
tevens een sanitair pakket van ons ontvangen. Daarnaast 
mochten wij in totaal 50 extra sanitaire pakketten afgeven aan de 
penitentiaire inrichtingen, waardoor er in totaal 150 gevangenen zijn blij gemaakt. 

De inrichtingen hebben in een kort tijdsbestek ons kunnen voorzien van de contactgegevens van de 
gezinnen, waardoor wij de familie of gezinnen konden bellen voor het ophalen van hun 
waardebonnen. Van lachende, verrassende tot huilende gesprekken hebben wij kunnen voeren en 

wij hebben GODS LIEFDE mogen delen met de vele gezinnen!  
 
Ook hebben twee echtparenteams van Mission Prison, afdeling Suriname, 
huisbezoeken gedaan aan de gezinnen die heel slecht ter been zijn en wij 
hebben een uitzondering gemaakt om de inkopen te doen en te bezorgen. 
Tevens zijn er mensen met een detentieverleden meegenomen die nog geen 
stabiel leven hebben opgebouwd, onder de noemer van ‘Sisters For Sisters’ en 
‘Brothers For Brothers’. 

Het bedrijfsleven, kerken en gemeenten, onze achterban en vriendenkring hebben ATP opnieuw 
een warm hart toegedragen. Onze samenwerkende partners waren TOP! Het was wederom 
GENADEVOL SAMEN erdoorheen gaan voor het Koninkrijk van GOD! De blijde boodschap en HOOP 
in JEZUS CHRISTUS te midden van een cruciale en nijpende thuissituatie. 
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Bij de overhandiging van de waardebonnen aan de gezinnen werden er foto’s gemaakt. 
Deze foto’s worden geprint en aan de inrichtingen afgegeven met als doel om aan te 
geven dat hun familie is langsgeweest. Uit ervaring van de 
voorgaande jaren is gebleken, dat dit model heel therapeutisch 
werkt bij de gevangenen in het proces van besef en bewustwording 
van het verdriet waardoorheen een familie gaat. En zeker met de 
hele COVID-situatie zal dit heel goed werken! 

 
Tot Slot: 
Blijft u bidden dat de gedetineerden en hun families, de roepstem van onze God zullen verstaan en 
blijven volharden om een blijvende transformatie te behouden, vooral na hun detentie! Wij kunnen 
slechts een aanzet doen tot verzoening op weg naar het herstel binnen de gezinsrelaties. 
Kortom, het is een gezegend project geworden en wij danken onze God voor de voorzienigheid in 
alles dat nodig was om ATP 2021 tot een succes te maken! Want, SAMEN zijn wij GENADEVOL 
erdoorheen gegaan om HOOP te brengen aan de vele gebrokenen van hart en verbrijzelden van 
geest! Voor de realisatie van ATP 2021 zeggen wij bijzondere dank aan: 

 Stg. Filadelfia Zending; 

 Willem den Hertog;  

 Stg. Leven & Getuigenis (Orlando Bottenbley); 

 Gemeente Berea; 

 Tshoeng Tjien Kerk EBGS; 

 Stg. Mission Prison; 

 Self Reliance; 

 Usher team van E.W.M.I.; 

 De Messiaanse Groep; 

 De vele individuele sponsors in SU en in NL; 

 Korpshoofd K.P.A. de heer R. Blijd; 

 Directie van de Penitentiaire Inrichtingen te Santoboma, Duisburg, Hazard en Nieuw Huis 
van Bewaring en hun personeel; 

 Afdeling Forensisch Maatschappelijke Zorg. 
 
De uitvoering van ATP is en blijft een uitdaging, vandaar dat wij blijven rekenen op uw financiële 
ondersteuning. Helpt u met uw bijdrage aan het herstel van de vele verbroken relaties veroorzaakt 
door misdaad. U mag ons ook blijvend ondersteunen door maandelijks of periodiek uw bijdrage 
over te maken op een van onze bankrekeningen. Voor de bankgegevens zie onderstaande details. 
“Vrede en Genoegdoening – door – Vergeving en Verzoening!” 
 
Paramaribo, December 2021 
Saskia Wirodikromo – Dopo  
(PFS-secretaris/ Managementteam) 
 
Filia Enser  
(Eindredactie) 
 

PRISON FELLOWSHIP SURINAME | Henck Arronstraat 39a | Paramaribo – Suriname 
Kantoor +597 521552 (di & do) | Voorzitter +597 8567324 | Secretaris +597 8556358 
Mailadres: prisonfellowshipsuriname@yahoo.com | Management Team: saskiadopo@yahoo.com  
Bankrelatie: 
De Surinaamsche Bank NV | Henck Arronstraat 26 | Paramaribo – Suriname 
Rekeningnummers: SRD giro 41.62.609 | Euro spaar 60.25.544 | USD spaar 60.25.536 | Swift of BIC code: SURBSRPA 

mailto:prisonfellowshipsuriname@yahoo.com
mailto:saskiadopo@yahoo.com

