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Familie, vrienden, bekenden, 
Inmiddels zijn we een half jaar op 
Bonaire en is het weer einde van de 
maand, dus tijd om het e.e.a. met jullie te 
delen. In deze nieuwsbrief kunnen jullie 
o.a. lezen over onze werkzaamheden bij 
Krusada, de verjaardag van Petra en het 
bezoek van Emma.  
 
Werkzaamheden bij Krusada, 
Mijn werkzaamheden bij Krusada 
worden er niet minder op de komende 
tijd. Collega’s die met vakantie gaan of 
afzwaaien omdat de stageperiode 
voorbij is zorgen ervoor dat we met 
minder mensen ons werk moeten doen. 
Ook de nieuwbouw van de grote hal is 
van start gegaan. Dit mag ik begeleiden 
en daar gaat de nodige tijd inzitten. 
Verder blijf ik voorlopig 1 keer per week 
een slaapdienst draaien en Marion werkt 
op donderdag bij de WalkIn dus dan ben 
ik thuis voor de kids. Kortom: lekker druk 
en genoeg te doen. 
Het mannencentrum heeft op dit 
moment vier cliënten intern. Daarnaast 
zijn er mensen via de reclassering bij ons 
en de vaste mensen voor arbeidstraining. 
Dit betekent dat we op de drukke 
momenten 8 man begeleiden en daar 
zijn we heel blij mee. Het kost wel veel 
tijd en voor ons is het best een hele klus 
om de goede keuze te maken tussen aan 
de ene kant training en aan de andere 
kant productie.  
De greenhouses lopen steeds beter. We 
kunnen nu zoveel groente leveren, dat 
we naast particulieren ook een winkel en 
een aantal restaurants bevoorraden met 
verse groenten. Mooi om te zien dat er 
reclame gemaakt wordt met verse 
groenten van Krusada en een brede  

 
 
 
 
 
glimlach van Arie, onze ‘groenteboer’.  
In alles merken we dat God een God is 
van herstel en ons zegent met zijn 

heerlijke zegen.                                       Gerrit 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bericht van een restaurant dat verse groente 
van Krusada gebruikt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekeningen nieuwbouw van hal met o.a. een 
sociale werkplaats en winkel.  

 
Bezoek 
Eind maart/begin april ben ik ruim 2,5 
week bij de familie Van Kruistum op 
Bonaire geweest. Het was goed en fijn 
om daar te zijn en mee te draaien in hun 
leven. We hebben veel bijgepraat.  
Eén van de eerste dingen die me opviel 
was hoe 'thuis' de familie Van Kruistum 
er is. Verder 'respect' voor het werken in 

istu
m

 

https://www.facebook.com/tfcarieboers?fref=ts
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de warmte. Of dat nu bij Krusada of thuis 
is. O.a. dat kost best veel 
energie waardoor er regelmatig sprake is 
van vermoeidheid.  Goed drinken en 
rust/slapen zijn echt belangrijk.  
Mooi om Krusada zo van dichtbij te zien: 
het werk dat Gerrit, Marion en hun 
collega’s doen en de diverse wekelijkse 
activiteiten met medewerkers en (ex)-
cliënten zoals volleybal, tennis en 
weeksluiting. De jaarlijkse open dag bij 
Krusada viel ‘bij geval’ in deze periode. 
Het was leuk dat ik hier ook wat kon 
doen. Vooraf hebben Petra en ik de 
spinazieplantjes, die elke bezoeker 
meekreeg, voorzien van een papier met 
(Bijbel)tekst. Op de dag zelf heb ik 
geholpen in de catering; afwassen, water 
koken voor koffie, geiten- en 
leguaansoep opwarmen, tomaten 
schoonmaken en snijden, salade 
opmaken, drinken/hapjes serveren.  
Krusada is volop in ontwikkeling. Het 
was een soort afkickcentrum. Nu 
verandert het steeds meer tot 
begeleiding van mensen met 
uiteenlopende problematiek: verslaving, 
criminaliteit, psychische problemen, 
verstandelijke beperking/laag IQ, etc. 
Naast 24-uurs zorg, is het ook mogelijk 
om begeleid zelfstandig te wonen in één 
van de huizen of alleen voor de 
arbeidsactivering naar Krusada te komen 
en 'zelfstandig' ergens op het eiland te 
wonen. Ook door de samenwerking met 
JICN (justitie) en Exodus wordt een 
bredere doelgroep bereikt.  
Veel cliënten hebben in hun jeugd weinig 
liefde en stabiliteit gekend en zijn 
lichamelijk en/of geestelijk 
mishandeld. Dit komt op allerlei 
manieren tot uiting in gedrag en 
houding. De medewerkers van 
Krusada hebben regelmatig te maken 
met agressie. Verbaal én non-verbaal. 
Dus met woorden, maar ook 
bijvoorbeeld door het gooien met 

servies. Opmerking van Gerrit: ‘werken 
met deze gasten hou je alleen vol als je 
naar hen kijkt door de ogen van Jezus’.  
Wat misschien nog wel leuk is om te 
vertellen; in Nederland heb je 'NL-doet'. 
Op Bonaire heb je 'BON-doet'. Tijdens 
deze dag is o.a. het kantoor van Marion 
geschilderd door vrijwilligers.  
Elke vrijdagavond is er weeksluiting. Dit 
is voor medewerkers en gasten. Er wordt 
vooral veel gezongen: Nederlands, 
Engels en Papiaments. Verder 
danken/bidden ze samen, gaat de Bijbel 
open en doet iemand een 'preek' of 
'getuigenis'. Alles wat in het Nederlands 
gezegd wordt, wordt vertaald in het 
Papiaments en alles wat in het 
Papiaments gezegd wordt, wordt 
vertaald in het Nederlands.  Al met al 
duurt dit ruim 1,5 uur.  
Ik heb met diverse Krusada-collega’s 
opgetrokken en gesproken. Het is een 
mooi, enthousiast en gedreven team vol 
geloof, hoop en liefde.  
De meeste Krusadamedewerkers zijn 
ook buiten het werk om vooral gericht 
op elkaar. Er is weinig contact met locals 
(m.u.v. de kerk/gemeente). Op de één of 
andere manier is het lastig om 
aansluiting te krijgen; dit heeft o.a. te 
maken met het diaconaal reglement en 
de leefstijl van de andere 
eilandbewoners. Hun wereld is dus vrij 
klein. Een aantal van hen woont ook met 
2 of 3 collega’s samen en zit dus bijna 
24/7 in 'Krusada-sferen'. Vanuit Krusada 
wordt dan ook geadviseerd om minimaal 
één keer per jaar het eiland af te gaan.  
Zoals op de meeste 'zendings- en/of 
ontwikkingsposten', is het best wel 
een 'komen en gaan' van medewerkers. 
Het varieert van weken tot maanden of 
jaren. Vooral voor de mensen die er 
langdurig zitten kan het best moeilijk zijn 
als er net fijn contact was en er moet 
weer afscheid genomen worden.  
Bij Krusada werken veel jonge 

http://www.famvankruistum.nl/berichten/voorbereidingen-open-dag/
http://www.famvankruistum.nl/berichten/991/
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alleenstaande mensen. Voor een aantal 
van hen is het soms best pittig. Zeker als 
het om bepaalde redenen even wat 
lastig is. Zij hebben hier eigenlijk 
'niemand' van thuis. Een aantal van hen 
komt regelmatig langs bij Gerrit en 
Marion; gewoon om even mee te doen in 
een gezinsleven of voor wat 
advies/coaching van iemand met enige 
levenservaring en wijsheid;). Ook daarin 
is de familie Van Kruistum dus van 
betekenis.  
Uiteraard hebben we ook het eiland 
bezichtigd en diverse uitstapjes gemaakt. 
De natuur is prachtig!  
Samen met Petra heb ik films gekeken, 
geshopt, naar de Gio’s (ijssalon) 
geweest, gemountainbiked, etc. Met 
Rick heb ik o.a. spelletjes gedaan, op de 
trampoline gezeten, naar het strand 
geweest en langs de boulevard 
gewandeld uit de kerk. Ook hebben we, 
toen Gerrit en Marion uit waren i.v.m. 
hun 22-jarig huwelijk, met Petra, Rick en 
Thamar drijfhout geschilderd en van 
mooie teksten voorzien en een keer met 
z’n allen cup cakes gemaakt voor Petra’s 
verjaardagsfeest.  
Voor vragen of meer informatie: 
welkom!                                                     Emma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Met de familie Van Kruistum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

Bonaire 
 

Klik hier voor meer foto’s 
 
Verjaardag Petra 
Het was een drukke dag en het begon 
vroeg. Zelfs Emma kwam er om 6.15 uur 
uit om de cadeaus uit NL te geven. Ik heb 
heel veel leuke dingen gehad. O.a.  
zwembad, camera, boeken en Belle 
(christelijk tijdschrift voor tienermeiden).  
De avond voor m’n verjaardag had ik 
twee kwarktaarten gebakken. Die heb ik 
meegenomen naar school bij gym, want 
iedereen verwachtte natuurlijk wel bolo;) 
(Papiaments voor taart). Ze vonden het 
heerlijk.Het was gezellig op school, 
ook omdat het de laatste lesdag was 
voor de vakantie. Dus dat was wel lekker.  
Uit school zou ik met Papa, Emma en 
Adrian naar Sorobon (mooi strandje) 
gaan, maar opeens stopten we bij een 
ander strand en kwamen er 4 
klasgenoten achter de boom vandaan en 
begonnen ‘happy birthday’ te zingen! 
Het was dus gewoon een smoesje dat we 

http://www.famvankruistum.nl/berichten/bonaire-door-de-lens-van-emma/
http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/hoeraaa-petra-is-jarig/
http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/hoeraaa-petra-is-jarig/
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naar Sorobon gingen, ze wisten allang 
wat er zou gebeuren. Er stond een hele 
picknick voor me klaar met taart, pizza, 
drinken, etc. We hebben heerlijk 
gegeten, gezwommen en gekletst. Het 
was een geslaagde middag!  
‘s Avonds gingen we naar de 
weeksluiting bij Krusada. Daarna zijn we 
uiteraard naar de Watta’s (de enige NL’e 
snackbar op Bonaire) geweest. Toen we 
op weg naar de auto gingen om naar huis 
te gaan, werd er voor de grap 
voorgesteld om een ‘rondje zuid’ te doen 
(= rondje rijden langs de zuidkust van het 
eiland). Dat vond ik wel een goed idee en 
tja het was mijn feestje, dus dat hebben 
we gedaan:)! Met z’n allen in/op de pick-
up hebben we een ‘rondje zuid’ gereden! 
Het was heel leuk en gezellig en het was 
dan ook middernacht toen we thuis 
kwamen…;) 
Op zaterdag heb ik m’n verjaardag 
gehouden voor de mensen van Krusada. 
Het was heel druk, ongeveer iedereen is 
geweest. Heerlijk gebarbecued en aan 
het eind een ’groot’ kampvuur 
gehouden. Relax!                      Petra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Verder op onze site o.a. 
- Filmpje 
- Paasdagen op Bonaire 

 
Leguaansoep  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wilt u bidden voor… 

 De collega’s bij Krusada voor wie 
het, door diverse 
omstandigheden, soms best pittig 
is. 

 Wijsheid als we samen na zullen 
gaan denken over ‘hoe straks 
verder’. 

 
 
 

Wilt u danken voor… 

 De vergunning en verdere 
voortgang van de nieuwbouw. 

 De mooie open dag waar we veel 
mensen mochten laten zien wat 
Krusada is en wat we doen. 

 Alles wat onze TFC doet. 

 De nieuwe collega’s die 
binnenkort komen. 

 Het huis waar we heel fijn wonen. 

 Het geld dat de School met de 
Bijbel in Wekerom opgehaald 
heeft voor Krusada.  

http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/afsluitingsavond-catechisaties/
http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/paasdagen-op-bonaire/

