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Voor gevangenen in Albanië.
Waar werken we?
We werken in drie gevangenissen in
en om Tirana, de hoofdstad van Albanië. Er zijn twee mannengevangenissen, Jordan Misja met 450 gevangenen en Mine Peza met 170 gevangenen. Daarnaast werken we in één
vrouwengevangenis met 80 gedetineerden.

Wat is het doel?
Verandering brengen in de levens van
de gevangenen. Door ze te vertellen
over vergeving en te laten zien, vanuit
de Bijbel, dat verandering mogelijk is.
Met elkaar werken we aan herstel met
als doel dat gevangen niet meer terugkeren naar de gevangenis na hun detentieperiode.

In het programma worden daders en
slachtoffers met elkaar in contact gebracht. Dit doen we om te laten zien
wat de impact van het ‘oude’ gedrag
is geweest in de levens van mensen
en op de samenleving. Met elkaar
gaan we in hierover in gesprek. Dit is
vernieuwend omdat in de samenleving
de werelden van slachtoffers en daders vaak strikt gescheiden worden
gehouden, aangezien daders door de
staat worden gestraft met gevangenisstraf en slachtoffers worden ondersteund door slachtofferhulporganisaties. Met dit programma willen we zowel voor de slachtoffers als voor de
daders werken aan het ‘recht op herstel’.

Omschrijving van het project
In Albanië zijn we begonnen met het
uitvoeren van een vernieuwend programma. Al vele jaren wilde onze
partner dit programma uitvoeren,
maar tot op heden waren er geen
mogelijkheden. Het programma
heet: ‘Recht op herstel’. In het project wordt aan de gevangenen over
de Here Jezus verteld. Aan de hand
van het Bijbelverhaal van Zacheüs
laten we zien dat verandering mogelijk is. Zacheüs wijzigde 180 graden
koers toen hij Jezus ontmoette. Met
dit als uitgangspunt werken we met
gevangenen aan het veranderen van
hun leven. Met elkaar bieden we ze
een nieuwe hoop en een nieuw perspectief in naam van de Here Jezus.
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Wat is het budget?
Het budget voor dit project is
EUR 14.693,- per jaar. Het project
loopt van 2021 tot en met 2023.
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