Ghana

Agbenyo werd gedwongen om dagen
van 19(!) uur te werken op Lake Volta, een
groot kunstmatig meer waar duizenden
jonge jongens zoals Agbenyo vastzitten
als slaaf en gedwongen worden om te
werken in de visindustrie.

Toen we hem vroegen hoe het was om in de donke-re nachten op het meer te werken, vertelde hij: ‘Ik
voelde me erg angstig, het was levensgevaarlijk’. Hij
heeft van dichtbij andere jongetjes zien verdrinken
in het meer en nog steeds zijn er nachten dat hij niet
kan slapen vanwege de beelden die door zijn hoofd
blijven spoken.
Maar wij dienen een God van recht die het geroep
van de slaven hoort. In samenwerking met de locale
overheid bevrijdde IJM Agbenyo, samen met negen
andere jongens, van het meer.
Op dit moment leeft Agbenyo bij zijn opa en oma en
ziet hij er naar uit om binnenkort weer naar school
te gaan. IJM blijft Agbenyo begeleiden om er zeker
van te zijn dat hij vrij blijft en het goed met hem gaat.

Ghana
Gebedspunten

Bid voor wijsheid voor onze advocaten en juristen

die de rechtszaak aan het voorbereiden zijn naar
aanleiding van onze reddingsoperatie in januari
dit jaar.
Bid dat de openbaar aanklagers en rechters een

gevoel van urgentie zullen ervaren om de daders
verantwoordelijk te houden voor hun misdaden,
zodat het recht zal zegevieren.
Bid voor onze maatschappelijk werkers in hun

werk om onze cliënten te omringen met de best
mogelijke zorg en begeleiding. Bid voor voldoende
gekwalificeerde werkers en voldoende financiën
om te waarborgen dat alle kinderen de zorg krijgen die ze verdienen.
Bid voor het IJM nazorgteam. Bid voor wijs-

B I D V O O R H E T H E R S T E L VA N
A G B E N YO . B I D V O O R Z I J N O PA

heid en kracht en leiding nu ze de zorg hebben
over meer dan 100 kinderen die allemaal in
2017 werden bevrijd.

EN OMA DIE VOOR HEM ZORGEN
E N B I D D AT H E T G O E D Z A L G A A N
OP SCHOOL.

Bid voor onze undercovers die op Lake Volta

werken. Deze onderzoeken zijn gevaarlijk. Bid
voor bescherming tijdens hun werk.

Zuid -Azie
564 slaven bevrijd Uit steenfabriek

Zuid -Azie
Gebedspunten

SA M E N M E T LO K A L E A U TO R I T E I T E N B E V R I J D D E I J M
CHENNAI 564 KINDEREN, VROUWEN EN MANNEN UIT
S L AV E R N I J I N E E N G R O T E S T E E N FA B R I E K .

Het is de grootste reddingsoperatie in de geschiedenis van IJM. De
bevrijdingsactie vond plaats in dezelfde fabriek waar IJM in 2011 500
slaven bevrijdde.
De eigenaar van de fabriek kon de vorige keer voorkomen dat hij
werd gearresteerd. Dit keer is het gedaan met zijn onschendbaarheid.
De politie arresteerde hem en vijf van zijn handlangers, die deel uitmaakten van een netwerk van mensenhandelaren. Zij zullen worden
aangeklaagd voor hun misdaden. De reddingsoperatie laat zien wat
er nodig is in de strijd tegen slavernij: als criminelen vrij blijven, zal
het geweld doorgaan. Maar wanneer wetten worden gehandhaafd en
mensenhandelaren de gevangenis ingaan, kan voorgoed een eind aan
slavernij worden gemaakt.

Bid voor spoedig verlopende rechtszaken. Rechts-

zaken kunnen soms jaren duren vanwege het enorme aantal zaken wat bij een rechtbank ligt.
Bid dat de overheid IJM als een waardevolle part-

ner zal (blijven) omarmen om samen een eind te
maken aan slavernij.

Bid voor het nieuwste kantoor van IJM in Zuid-

Azië dat zich richt op de visindustrie. Bid dat we

snel kunnen overgaan tot het bevrijden van de
slaven die nu nog vast zitten.

Bid voor de teams van de 5 kantoren van IJM in

Zuid-Azië. Bid voor kracht, energie en wijsheid.

Bid dat onze cliënten een waardevolle plek kun-

nen innemen in de samenleving.

Filipijnen

Filipijnen

Gebedspunten

Hij dacht thuis veilig te zijn. Totdat er internet
kwam in het krotje waar hij woonde. Maarko,
nog maar 7 jaar jong, moest verplicht seksuele
handelingen verrichten voor de webcam. Samen
met zijn zusje van 2.

Webcamseks met kinderen moet stoppen!
Misbruik van kinderen voor cyberseks is een razendsnel
opkomende vorm van moderne slavernij. Een misselijkmakende misdaad. Wij zijn vastberaden er voor eens en altijd
een eind aan te maken. Want kinderen zoals Maarko hebben
recht op vrijheid en veiligheid. Zodat ze gewoon kind kunnen
zijn.

Bid dat de kinderen die door IJM gered zijn door

het nazorgtraject de kans krijgen om weer ‘gewoon’
kind te zijn

Bid voor wijsheid voor het team als ze te maken

krijgen met soms erg jonge kinderen.

Bid voor de rechtszaken die lopen. Bid voor wijs-

heid, kracht en energie voor onze advocaten en
juristen.
Bid dat cyberseks een grotere prioriteit krijgt bij
B I D V O O R H E T H E R S T E L VA N
M A A R KO E N Z I J N Z U S J E D I E N U
I N E E N N A Z O R G T R A J E C T VA N
IJM ZITTEN.

de overheid en dat er meer mensen zullen worden aangenomen om deze misdaad te bestrijden.
Bid voor het team in de Filipijnen. Bid dat ze

de vrede van God zullen blijven ervaren te midden van alle duisternis waar ze mee te maken
krijgen.

