istum
Familie, vrienden, bekenden,
Op het moment dat we met deze
nieuwsbrief bezig zijn, is het al weer drie
weken geleden dat we terug kwamen op
Bonaire. Inmiddels zijn we weer helemaal
in ons Bonairiaanse ritme; werken bij
Krusada, bij de crèche, kinderen naar
school (en ook al weer vakantie), bezig
zijn voor de kerk en ga zo maar door.
Kerst in Wekerom lijkt heel ver weg…

Petra en Rick hebben, zoals we al
schreven,
het
schoolleven
weer
opgepakt en Thamar gaat twee keer per
week met Marion mee naar de crèche.

Bezigheden
Bij Krusada is het lekker druk.
Een week lang waren er Amerikanen die
vrijwilligerswerk bij ons kwamen doen.
Het waren bijna allemaal duikers die de
helft van de dag genoten van de
Bonairiaanse onderwaterwereld en de
andere helft kwamen werken. Hun aantal
varieerde van twee tot drieëntwintig. Ze
zijn bezig geweest in onze greenhouses,
het bouwen van een kleine greenhouse,
het prepareren van een fundering en nog
een aantal kleinere klussen.
De groentes in de greenhouses groeien
als kool! Spinazie, komkommers,
tomaten, basilicum, andere kruiden en
slasoorten. Er is veel werk met oogsten
en verzorgen van de groente. Gerrit haalt
elke dag een vrachtwagenlading vol
water bij de waterzuivering en draagt zo
ook een steentje bij aan het
groenproject.
Daarnaast vergt het IT-project en de
bouw van de woningen en hal ook de
nodige tijd. Marion werkt op de
donderdagen weer op de administratie
en zorgt samen met haar collega Irene
dat het administratieve werk op tijd klaar
is.
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Sites
Dat Krusada in ontwikkeling is kunt u ook
online zien. Klik op één van de
onderstaande websites om de digitale
vooruitgang te bekijken.

het schilderen van de muziektent. Daarin
wordt op vrijdagavond de weeksluiting
gehouden, waar vooral werknemers en
(ex)cliënten komen. Wij zijn ook mee
geweest naar de weeksluiting. Het thema
was ‘God is liefde’. Een korte rondleiding
leerde ons dat er al veel gedaan is en er
ook nog veel te doen is. De kassen staan
vol groenten en kruiden en met 2 meter
hoge spinazie. Heel bijzonder. Op zondag
gingen we naar de kerkdienst, waar een
vrouw haar 80ste verjaardag vierde. Na
afloop was er taart en hapjes. Familie Van
Kruistum heeft ons het eiland laten zien en
we hebben gezwommen. We hebben
leuke en gezellige dagen gehad!
Cartoon

Bezoek




Henk en Els kwamen vanuit Curaçao een
weekendje logeren in ons logeerverblijf,
ze hebben een kort verslag geschreven:
Na een korte vlucht vanuit Curaçao, een
hartelijke ontvangst en een goede nacht
gingen wij met Gerrit mee naar Krusada.
Daar hebben we een dagje geholpen met





Wilt u bidden voor…
Dat we nog een goede tijd hier
mogen hebben.
Dat alles goed en veilig zal
verlopen als er in maart een grote
groep mannen komt om te
helpen met de bouw.
De sollicitaties voor nieuw werk
als we weer in NL zijn.
Wilt u danken voor…
Fijne dagen met Henk en Els.
Alle groente die in de kassen
groeien.
Dat Andre weer hier komt om te
helpen met de bouw van de hal.
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