Bemoedig ex-gevangenen en
achterblijvers met een pakket
Factsheet bemoedigingspakket

Onze vrijwilligers ontmoeten mensen met veel pijn en eenzaamheid.
Zoals die ex-gevangene die weinig of geen contacten heeft. Of die ouders
die niet durven vertellen dat hun zoon gevangen zit. De trouwe steun van
onze vrijwilligers is voor hen onmisbaar. De vrijwilligers zijn een brug vanuit de samenleving en tonen keer op keer: Jij doet er nog steeds toe, wat
je ook gedaan hebt, of wat je familielid ook deed. Met een bemoedigingspakket bieden we kerken, als onderdeel van de samenleving, de mogelijkheid deze mensen te laten ervaren dat zij worden gezien. Om hen zo iets
van Gods liefde te laten merken.

Geen geld
Marcel zat jarenlang vast in het buitenland en
mocht het laatste jaar van zijn straf in een Nederlandse gevangenis uitzitten. Onze vrijwilliger
Mari bezocht hem daar. Na een jaar werd Marcel
vrijgelaten. Mari wachtte hem op bij de poort
van de gevangenis: “Hij had toen helemaal niets.
Hij kwam de poort uit zonder jas. Mijn vrouw en

ik hadden een jas voor hem geregeld. Hij had
alleen maar zomerkleren.” Marcel had geen geld
en geen perspectief. Mari heeft inmiddels veel
voor hem kunnen regelen. Een bemoedigingspakket zou voor Marcel, en andere gevangenen
die vrijkomen zonder huis en netwerk, zeer
welkom zijn.

Sponsor voor 50 euro een bemoedigingspakket.

Heel eenzaam
De partner van Erica is opgepakt en zit vast.
De buren weten niet wat er speelt. Om de kinderen te beschermen, heeft Erica de buurt wijsgemaakt dat de relatie is stukgelopen. De familie
kent wel het ware verhaal, maar is het gepraat
erover al snel beu. “Ik ben dus heel eenzaam”,
zegt Erica. “Ik snap dat er gevangenissen nodig
zijn, maar er is zoveel onbegrip. Eigenlijk worden
mijn kinderen en ik zo ook gestraft. Dat vind
ik erg.” Gelukkig vindt ze een luisterend oor bij
onze vrijwilliger Ria. Hoe mooi zou het zijn als Ria
achterblijvers als Erica en hun kinderen namens
u kan bemoedigen.

Inhoud pakket
Producten voor de uitzet, zoals pannen, thee- en handdoeken, mokken,
bestek;
Creatief materiaal, zoals papier, (kleur-)
potloden, puzzelboekje, schilderspullen;
Producten voor persoonlijke hygiëne,
zoals doucheschuim, handdoeken en
washandjes;
Persoonlijke aandacht, zoals iets
lekkers of kleding.

Hoe werkt het?

Kaartje erbij

Uw gemeente besluit een of meer bemoedigingspakketten te sponsoren. Wij gaan na wie
van de ex-gevangenen of achterblijvende familieleden deze bemoediging het meest nodig
hebben. Wij maken daarbij zelf de keuze of het
een pakket wordt voor een ex-gevangene of een
achterblijvende familie. We wegen zorgvuldig
af voor wie het pakket het meest welkom is.

Het is altijd fijn om een kaartje te krijgen. Zo
weten ex-gevangenen of achterblijvende familieleden dat er mensen aan hen denken. Dat ze
er nog steeds toe doen! Dat is wat de Bijbel ons
leert in Matt 25. Bij één pakket willen we graag
vijf ansichtkaarten voegen, van bijvoorbeeld vijf
verschillende gemeenteleden. U kunt de kaarten
zelf schrijven (vraag bij ons de richtlijnen), naar
ons kantoor sturen en wij zorgen ervoor dat ze
in het pakket komen.

Vervolgens benaderen we de vrijwilliger die aan
deze ex-gevangene of het gezin is gekoppeld.
De vrijwilliger koopt voor 50 euro de producten
die op dat moment het meest welkom en nodig
zijn. De pakketten worden op maat samengesteld. Voor iedereen is er een christelijke attentie
of het boek Stem van duisternis, stem van licht.
Hierin vertelt Wilfred Kols, ex-gevangene en nu
onze vrijwilliger, zijn levensverhaal. Hij beschrijft
hoe hij als drugsdealer in de gevangenis terecht
kwam en hoe God hem daar vond. Dat zorgde
voor een grote omkeer in zijn leven.

Deel bemoedigingen uit!
Doe ook mee! Laat voor 50 euro kwets
bare, vergeten mensen merken dat ze
ertoe doen! Uw kerk kan één of meerdere
bemoedigingspakketten sponsoren.
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