istum
Familie, vrienden, bekenden,
Deze nieuwsbrief willen we jullie wat
meer vertellen over ons groenteproject.
De kassen staan vol met allerlei groenten
zoals paksoi, rucola, spinazie, tomaten
en komkommers. Daarnaast telen we
ook kruiden zoals munt en basilicum.
Onze collega's Arie en Adrian houden
zich bezig met het oogsten en verzorgen
van de groente. We leveren aan winkels
en restaurants en particulieren kunnen
het ook bij Krusada kopen. Gerrit bezorgt
de laatste tijd twee keer per week
groenten en dat is super leuk om te
doen. Een chef-kok die eerst een tomaat
proeft en ruikt aan de groente en daarna
breed lachend zegt: ‘hopi dushi!’
(heerlijk). Of een winkelmedewerker die
helpt met het lossen van 300
komkommers en 30 kilo tomaten en
deze groenten heel meteen de winkel in
brengt en voor bij de ingang in de
verkoop zet. Zo zie je dat een sloper
zomaar groenteboer kan worden. Net als
de familie Roelofsen 35 jaar geleden in
Wekerom. Het enige verschil is dat we
geen kauwgomballen van één cent
verkopen...
Naast
het
groenten
bezorgen, haalt Gerrit ook enkele keren
per week 9m3 schoon water bij de
afvalwaterzuivering. Hij doet dit met een
DAF 1800 die na dertig dienstjaren in het
Nederlandse leger, begonnen is aan een
tweede leven. Het water slaan we op in
een 50m3 grote opslag silo en een
pompinstallatie zorgt dat het door de
greenhouses (kas met doek i.p.v. glas)
gepompt wordt.

Cartoon

Krusada wint ‘appeltjes van Oranje’
In de nieuwsbrief van oktober schreven
we dat Krusada genomineerd was voor
de finale van Appeltjes van Oranje.
Hiermee bekroond het Oranjefonds
sociale initiatieven binnen het Koninkrijk
die op succesvolle wijze groepen mensen
verbinden. De uitreiking heeft dit jaar als
thema 'beter voor elkaar!'. Het gaat om
initiatieven die zich richten op mensen
die het om sociaaleconomische redenen
lastig vinden om mee te komen in de
maatschappij. De prijs bestaat uit een
bronzen beeldje (ontworpen door
Prinses Beatrix) en een geldbedrag van
15.000 euro. Op donderdag 21 mei reikt
Koningin Maxima de Appeltjes van
Oranje uit op Paleis Noordeinde in Den
Haag. Ook Koning Willem-Alexander is
daarbij aanwezig.
Lees hier een uitleg van het project
(leerwerktraject) waarvoor Krusada
meegedaan heeft en bekijk hier het
filmpje cq. de presentatie.
Lees hier het nieuwsbericht van de RVD.
Bekijk hier de officiële bekendmaking
van Krusada.

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

Pagina 1








Wilt u bidden voor…
De open dag waarop we veel mensen verwachten en over het werk van Krusada
mogen vertellen.
De Protestantse kerk op Bonaire die binnenkort geen dominee meer heeft.
De nieuwe collega’s die komen.
Wilt u danken voor…
Alle vrijwilligers die ons geholpen hebben met de bouw van de hal.
De tieners uit de gemeente die we elke maand in ons huis mogen ontvangen voor
een gezellige clubavond.
De collega’s die vertrekken; dat wat ze voor Krusada hebben betekend.
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