istum
Open dag
Zaterdag 18 april, toen Wekerom op de
rommelmarkt rondliep, was er bij
Krusada de jaarlijkse open dag. Ruim
500 mensen bezochten ons terrein. Er
was voor jong en oud van alles te doen.
Rondleidingen in het Papiaments, Engels
en Nederlands. Er was bolo en drinken,
heerlijke
hapjes,
kippenen
leguanensoep
en
zelfgemaakte
kroketten (6.30u was Marion ze al aan
het bakken). Voor de kinderen was er
een kleurhoek in de muziektent waar
Petra, Bianca en Eric de controle hadden.

T-shirts kleuren/beschrijven, kleurplaten
maken en als klap op de vuurpijl mochten
de kids paardrijden. Pa en Ma Van
Kruistum pastten op Rick en Thamar.
Gerrit mocht de Nederlandstalige
rondleidingen doen. Meer dan 120
mensen rondgeleid over het Krusada
terrein en in een uur tijd was er veel te
vertellen. Natuurlijk was de pers er ook.
Leuk om als Krusada zo in de picture te
staan.
Klik op de screenshot hieronder voor
volledige krantenartikel inclusief foto’s
van de open dag.
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Koninklijk bezoek
30 april krijgen we hoog bezoek bij
Krusada. Onze koning en koningin
komen naar Bonaire met hun gevolg.
Omdat Krusada dit jaar een ‘appeltjes
van Oranje’ gewonnen heeft, komen
Willem-Alexander en Maxima ook bij ons
langs. Volgens de planning wel 50
minuten en dat schijnt best lang te zijn.
We zijn er best trots op dat we ons
koningspaar meer mogen vertellen over
het werk dat Krusada doet op Bonaire en
de taak die wij daar in hebben.

Werk in NL
Per 1 augustus ben ik (Gerrit)
aangenomen bij Stichting Ontmoeting
voor een 50%-baan.
Stichting
Ontmoeting
biedt
professionele hulp aan dak- en thuislozen
vanuit christelijke naastenliefde. Ze
willen hen vooruit helpen zodat ze weer
hun plek in de maatschappij kunnen
innemen. Perspectief geven aan mensen
zonder hoop en zonder een thuis.
Mensen die zijn afgeschreven.
Ik ga aan de slag als veldwerker onder
zwerfjongeren in Almere. Sinds 2014 is
Ontmoeting
daar
actief
om
zwerfjongeren in die stad te vinden en te
verbinden aan professionele zorg en aan
de maatschappij.
Een pittige uitdaging, waarbij ik jullie
gebed hard nodig zal hebben!
Klik hier voor meer informatie over
Stichting Ontmoeting.

Voetbal
Klik op onderstaande screenshot voor
volledige krantenartikel.








Wilt u bidden voor…
Energie om ons werk te doen
deze laatste weken op Bonaire.
Onze kerk, nu de dominee weg is.
De cliënten op het centrum en de
Walk-In.
Wilt u danken voor…
(O)pa en (O)ma Van Kruistum die
bij ons zijn geweest en al het werk
dat ze gedaan hebben.
De mooie open dag die we gehad
hebben.
De nieuwe collega’s die gekomen
zijn.

Familie van Kruistum | info@famvankruistum.nl | 085-0021235 | www.famvankruistum.nl
ThuisFrontCommissie | tfc@famvankruistum.nl

Pagina 2

