Antwoord

Voor gevangenen in Oekraïne.
Waar werken we?
Het project wordt uitgevoerd in de
maximaal beveiligde gevangenis nr.
80 in Krivoy Rog, Oekraïne.
Adres: Adres: Svitla St, 2, Kryvyi
Rih, Dnipropetrovsk Oblast,
Oekraïne, 50000

Wat is het doel?
De doelen zijn: Gedragsverandering
bij gevangenen door hen bekend te
maken met Jezus Christus. Vermindering van de criminaliteit in de samenleving. Het voorkomen van terugval van gevangenen in oude patronen en het herstel in gezinnen die
de basis zijn van een gezonde samenleving.

De gevangenen ontvangen voedsel- en
hygiëne pakketten, kleding en krijgen
pastoraat. Vooral vrouwelijke gevangenen hebben het zwaar. De hygiënepakketten die ook maandverband bevat
zijn zeer welkom voor deze vrouwen.
Daarnaast verstrekt de P.O. de gevangenen schrijfmateriaal (pen, briefpapier en envelop) zodat zij regelmatig
naar het thuisfront kunnen schrijven.
Op christelijke feestdagen krijgen de
gevangenen een feestelijk pakket
(thee en snoep). Op zaterdag en zondag zijn er kerkdiensten en regelmatig
vinden er doopdiensten plaats. Doordeweeks zijn er speciale bijeenkomsten. In totaal maken 500 gevangenen
gebruik van de bediening van onze
partner Dobra Vistka.

Omschrijving van het project
In de gevangenis werken we met de
gevangenen die zijn veroordeeld tot
een detentiestraf van 5 tot 15 jaar.
Door de hulp van onze partner Dobra Vistka in de gevangenis is er
een vertrouwensband ontstaan met
de gevangenisdirectie. Hierdoor is
het mogelijk om heel vrij met de gevangenen om te gaan. Daarnaast
mogen de vrijwilligers van Dobra
Vistka ruimtes gebruiken om Bijbelstudie in de gevangenis te geven.
Een speciale ruimte is gerenoveerd
en ingericht om de gevangenen beter te kunnen faciliteren. In deze
ruimte mogen zij gebruik maken
van beeld en geluid materiaal zodat
zij het Woord van God kunnen bestuderen.
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Wat is het budget?
Het budget voor dit project is
EUR 9.594,- per jaar. Het project loopt
van 2021 tot en met 2023.
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