Antwoord

Voor gevangenen in Mozambique.
Waar werken we?
Het project is gesitueerd aan de rand
van de stad Beira. De arme wijken
bevinden zich daar. Het is ongeveer
8 km van het strand van de Indische
oceaan, waar het voornamelijk heet
is met hogere temperaturen.

Wat is het doel?
Het doel van het project is om gevangenen te helpen in hun geestelijke en materiële nood. Met elkaar
zijn we bezig om de omstandigheden
te verbeteren en de Here Jezus bekend te maken onder de gevangenen.

In de cellen van de gevangenis zitten
soms wel 50 gevangenen bij elkaar. In
de zomer kunnen de temperaturen
ontzettend oplopen. Om dan met zoveel gevangenen in één cel opgehoopt
te zitten is mensonwaardig. Ondanks
de barre omstandigheden zijn we
dankbaar is er hoop. Ondanks de
slechte omstandigheden is er hoop.
Binnen de gevangenis zijn we actief
met geestelijke verzorgers die bereid
zijn om de gevangenen te onderwijzen
in discipelschap en om het voorbeeld
van Jezus Christus te volgen. Er zijn
gevangenen die hun leven aan Jezus
geven.

Omschrijving van het project
Onze partner leert de gevangen in
Mozambique over het Woord van
God. Daarnaast begeleiding ze in sociale vaardigheden, voorzien ze in
maaltijden, zien ze om naar de zieken en begeleiden ze bij reintegratie in de samenleving als ze
de straf is uitgezeten. De afgelopen
jaren heeft onze partner veel meegemaakt in de gevangenis; gevangenen die geen eten hadden, de hygiëne die ontbrak en gevangenen die
dakloos waren. De zieken worden
soms niet verzorgd en sommigen
overlijden in de gevangenis. Vandaag de dag zijn er nog te weinig
gevangenisbewakers om de overvolle gevangenissen te kunnen bemannen.
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Wat is het budget?
Het budget voor dit project is
EUR 9.990,- per jaar. Het project
loopt van 2021 tot 2023.
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