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Familie, vrienden, bekenden, 
De vakantieperiode in Nederland loopt 
naar zijn einde. Op Bonaire zijn de kids 
alweer een week naar school geweest. 
Voor het eerst in jaren zijn we niet met 
ons gezin op vakantie geweest, dus geen 
vakantiefoto’s en -verhalen van onze 
kant. Via allerlei kanalen lazen en 
hoorden we mooie verhalen van 
vakantiegangers en zagen we mooie 
foto’s op Facebook en via Whatsapp. 
Ondanks geen gezinsvakantie kijken we 
toch terug op een mooie tijd en gaan we 
uitgerust en met vertrouwen weer 
verder. Hier zijn we ondertussen in de 
warmste periode beland. De wind valt 
regelmatig weg. Veel drinken en op tijd 
je rust pakken is nu echt belangrijk. Rust 
pakken is niet alleen op Bonaire 
belangrijk, ook in Nederland is het heel 
belangrijk. Rust om te genieten, rust om 
na te denken, rust voor stille tijd, rust 
voor…Moeite met rust vinden? Jezus 
zegt in Mattheus 11 vers 28: Kom naar Mij 
toe, allen die vermoeid en belast bent, en 
Ik zal u rust geven. 
 
Ontwikkelingen bij Krusada 

Binnen Krusada zijn de afgelopen maand 
een aantal zaken gewijzigd/toegevoegd. 
Deze wijzigingen komen door een meer 
toegespitst aanbod van zorg wat aansluit 
op wat Bonaire nodig heeft. We willen de 
cliënt centraal stellen, dat wil zeggen, 
een op-maat-programma aanbieden voor 
iedere individu. Dit in plaats van een 
standaard programma dat iedereen maar 
moet ‘afdraaien’. Ieder mens is tenslotte 
een uniek door God geschapen persoon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krusada heeft hiervoor verschillende  
zorgvormen ontwikkeld in de afgelopen 
periode. 
Zo is per 1 augustus jl. gestart met een 
zelfstandige groep ‘Kambio’ (betekent: 
Verandering). De begeleiding voor deze 
mensen is zeer beperkt. Er wordt in deze 
groep veel aandacht gegeven aan 
zelfstandig verslavingsvrij leven. De 
mannen die daar voor maximaal 6 
maanden wonen, zijn al in intensievere 
behandeling geweest bij Krusada. Zij zijn 
dus afgekickt. Nu gaat het erom om een 
nieuw leven in te richten zonder 
verslaving. Deze manier van zelfstandig 
begeleid wonen vindt plaats op het 
terrein van Krusada. 
Per 19 augustus zijn we daarnaast gestart 
met een kortdurende opvang. In 
gemiddeld vier weken tijd, kicken 
mannen af van drugs en/of alcohol. Deze 
crisis-, kortdurende opvang wordt gezien 
als een begin van een verder traject. De 
afdeling heet Fuente (betekent: Bron).  
Vanuit de WalkIn (inloophuis) van 
Krusada, worden cliënten doorverwezen 
naar Fuente. 
Verder werken we met dagbesteding. 
Dat zijn programma’s waarbij cliënten 
overdag kunnen komen werken in de 
werkstages (metaal, hout, dieren, groen, 
keuken, onderhoud) en/of trainingen 
kunnen volgen. Deze werkstages en 
trainingen dragen bij aan het leren 
structureren van het leven van de cliënt. 
Met deze vernieuwde indeling kunnen 
we aan meer dan drie keer zoveel 
mensen zorg bieden dan voorheen. In 
ons handelen, of dat nu het begeleiden 
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in een zorggroep is, of dat het gaat om 
begeleiden van werk of het geven van 
trainingen, mogen we de liefde van onze 
God doorgeven aan mensen die vaak niet 
meer een besef hebben wat liefde 
inhoudt. De boodschap van redding door 
het bloed van de Heere Jezus Christus, is 
verweven door het hele programma van 
Krusada.  
Eric de Jong, Algemeen Directeur 
Fundashon Krusada 
 
Cycle for hope 
Tussen 4 en 6 september hoop ik rondje 
Nederland te gaan fietsen. Ik ben dan 
precies die tijd in Nederland en heb de 
afgelopen 2 jaar ook met dit evenement 
van Stichting de Hoop meegedaan. Ons 
doel met team Westland for hope is om 
met 12 racefietsers, verdeeld over 3 
teams van 4 wielrenners 1200 km te 
fietsen en daarmee heel Nederland rond 
te rijden. Van de afsluitdijk tot zuidelijk 
Limburg doen we allemaal aan op de 
racefiets. Het geld wat we met ons team 
ophalen gaat naar Stichting de Hoop in 
Dordrecht.  
Ik weet van mijn werk op Bonaire bij 
Krusada wat een impact verslaving kan 
hebben op het leven van veel mensen. 
Daarom rijd ik ook dit jaar weer graag 
met team Westland for hope mee. Ik had 
met het boeken van mijn vliegticket naar 
Bonaire al rekening gehouden met cycle 
for hope en kan dit nu ook gaan fietsen. 
Op Bonaire heb ik de laatste weken veel 
getraind op de mountainbike. Ik hoop 
dat dat afdoende is om in ieder geval 400 
km in 2 dagen dag en nacht te fietsen. 
Ons doel is om in ieder geval ons 
minimale streefbedrag van 9000 euro op 
te halen, maar meer is natuurlijk altijd 
welkom voor dit goede doel.  Sponsoren 
en ons volgen kan via onze 
teampagina of via Facebook.  
Arie Boers, Arbeidstraining groenteteelt 
Fundashon Krusada 

Verder op onze site o.a. 

 Zomaar een zaterdagmorgen 

 Fundering storten 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Wilt u bidden voor… 

 Gasten en medewerkers nu er van 
alles verandert bij Krusada. 

 De nieuwe cliënten die met de 
behandeling begonnen zijn. 

 Onze familie en vrienden in 
Nederland. 

 
Wilt u danken voor… 

 De nieuwe medewerkers die in deze 
dagen aankomen en beginnen met 
werken bij Krusada. 

 Andre en Bianca die bij ons zijn 
geweest in deze vakantietijd. 

 De voorspoedige bouw van de 
kassen en de huizen en dat de 
materialen voor de werkplaats nu op 
het eiland zijn. 

 
  

http://www.westlandforhope.nl/
https://www.facebook.com/WestlandForHope
http://www.famvankruistum.nl/berichten/zomaar-een-zaterdagmorgen/
http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/fundering-storten/

