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Familie, vrienden, bekenden, 
24 oktober waren we een jaar op 
Bonaire. Het klinkt natuurlijk cliché, maar 
het is voorbijgevlogen. We zijn blij en 
dankbaar dat we hier zijn en dat we met 
elkaar mogen werken voor Krusada en 
voor Bonaire.  
De laatste weken zijn we behoorlijk druk. 
Daarnaast zitten we in de warmste 
periode van het jaar. Het is dus flink heet 
en dat kost de nodige energie.  
Andre is een poosje bij ons geweest. 
Voor ons als gezin was dat supergezellig. 
Mooi om weer een paar weken met 
elkaar op te trekken en bij te praten. 
Over ongeveer 1,5 week komt Bianca, 
daar zien we ook weer naar uit.  
 
Krusada algemeen 
Op dit moment zijn op het terrein van 
Krusada 9 mannen in behandeling, 
waarvan 3 intern.  
Vorige week zijn twee cliënten 
vertrokken bij Krusada die klaar waren 
met hun programma. We bidden dat ze 
zullen volharden in een verslavingsvrij 
leven en hun positie in de maatschappij 
innemen.  
Enkele weken geleden zijn twee nieuwe 
cliënten binnegenkomen bij Fuente. De 
één ging dezelfde dag weer weg, de 
ander de dag er op. Niet iedereen is 
gemotiveerd genoeg om de behandeling 
aan te gaan.  
Daarnaast zijn er afgelopen week weer 
twee nieuwe cliënten begonnen op 
Fuente. Eén van hen is in mei dit jaar ook 
een periode opgenomen geweest. De 
ander is jong, net 20 jaar. Voor hem is 
Krusada nieuw. Vanuit Fuente is er een   
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
cliënt doorgestroomd naar Kambio, 
om vandaaruit verder te gaan met zijn 
behandeling. Hij werkt een aantal 
dagdelen bij zijn werkgever en op ons 
eigen terrein.  
Verder hebben we twee jonge jongens 
via Forma (scholing), die vier morgens in 
onze greenhouses werken i.v.m. hun 
groenopleiding. Vanuit training geven we 
lessen aan jongeren die bijvoorbeeld een 
leerstraf hebben (net zoiets als een 
taakstraf, maar dan de nadruk op leren). 
Naast de cliënten die op ons terrein 
wonen, zijn er vier mannen die 
dagbesteding hebben op ons terrein. Zij 
zijn wisselend een aantal dagdelen per 
week bij ons. 
Vorige week is een ex-cliënt van ons 
verdronken toen de boot waarin hij zat 
te vissen omsloeg. Dit is weer een 
waarschuwing voor ons, voor jong en 
oud. Eens zullen we voor God 
verschijnen… Ken jij je Redder al? Ken je 
Jezus, Gods Zoon? ‘Komt allen tot mij die 
vermoeid en belast zijn’ lezen we in 
Mattheus 11 vers 28… 
 
Filmpje Krusada ‘appeltjes van Oranje’ 
Krusada heeft zich de afgelopen periode 
met een project 'werkstage met een 
leerdoel', ingeschreven voor de 
competitie van het Oranjefonds. Onder 
de naam 'Appeltje van Oranje' worden 
de beste drie sociale initiatieven binnen 
het Koninkrijk beloond met een 
'appeltje', een bedrag van 15.000 euro. 
Caribisch Nederland en Europees 
Nederland hebben hun eigen 
voorronden. Uit een selectie van 16 
inzendingen zijn 7 initiatieven  
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genomineerd. Krusada heeft bericht 
gekregen dat ze genomineerd is voor de 
voorronde. Deze nominatie leverde een 
aanmoedigingsprijs op van 2.500 euro. 
Van de 7 initiatieven die zichzelf in 5 
minuten moesten presenteren, zijn er 2 
die de voorrondes wonnen en naar de 
finale in Nederland gaan. En... Krusada 
heeft gewonnen! We zitten in de finale 
van de Gouden Appel van 2015. Samen 
met nog 11 finalisten strijden we mee (in 
mei 2015) om de 3 te verdelen Gouden 
Appeltjes. Bekijk hier het filmpje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Werkzaamheden Gerrit 
Sinds onze laatste nieuwsbrief is er heel 
veel werk verzet bij Krusada. Andre heeft 
3 weken hard gewerkt aan onze 
bedrijfshal. De staalconstructie is 
helemaal gemonteerd en ook het dak is 
klaar. Als Krusada zijn we blij met 
vakmensen die tijd vrij willen maken om 
als vrijwilliger te helpen bij de 
ontwikkeling van ons terrein. Bij Krusada 
ben ik bezig met het coördineren van de 
bouw van de bedrijfshal en de vier 
resocialisatiewoningen. Mooi om met 
beperkte financiële middelen, de boel zo  
te kunnen regelen dat we de 
belangrijkste zaken op tijd klaar hebben.  
We verwachten eind december de hal 
zover klaar te hebben dat we die kunnen   

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

Gebruiken. De kantoren, kantine en 
winkel volgen daarna. Hier gaan we 
begin 2015 mee verder, als er voldoende 
financiële middelen zijn. De eerste 
woning wordt deze maand opgeleverd 
en in januari de tweede. De laatste twee 
volgen in 2015, als ook daar voldoende 
geld voor is.  

Verder was er de laatste weken voor mij 
meer te doen bij onze kerk, omdat de 
dominee drie weken weg was.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkzaamheden Marion 
Ik werk sinds kort twee morgens per 
week als vrijwilliger bij een 
kinderopvang. Thamar gaat dan mee. 
Verder bestond vorige week de Walk-In 5 
jaar. Dat hebben we bescheiden gevierd. 
Mooi om te vertellen is dat onze collega 
Polito 5 jaar terug als cliënt van Krusada 
betrokken was bij de werkzaamheden 
rond de Walk-In. Nu werkt hij dagelijks 
op de Walk-In. Polito is een voorbeeld 
voor onze cliënten en hij weet ook als 
geen ander hoe moeilijk zij het hebben.  
 

http://www.famvankruistum.nl/filmpjes/
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Kids 
Op school gaat het goed met Petra en 
Rick. De cijfers zijn prima en ook op 
school zijn ze tevreden. Petra telt de 
dagen af tot we naar Wekerom gaan en 
ziet er enorm n aar uit om weer een 
aantal weken bij haar vriendinnen te zijn. 
 
Wat foto’s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verder op onze site o.a. 

 Rick 8 jaar 

 Van Kruistum Bouwt e®(t) 
 
Cartoon 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u bidden voor… 

 Andre en Bianca. 

 De cliënten die onlangs 
vertrokken zijn om meer 
zelfstandig te wonen. 

 De familie van de ex-cliënt die 
vorige week door verdrinking om 
het leven is gekomen. 

 (jonge) kinderen op Bonaire en 
hun ouders voor liefde en 
opvoeding. 
 

Wilt u danken voor… 

 De fijne tijd met Andre en al het 
werk dat hij heeft kunnen doen. 

 De voorspoedige bouw van de hal 
en huizen. 

 Het feit dat we hier nu een jaar 
zijn en alle zegeningen die we in 
de tijd ontvangen hebben. 

 De Walk-In die 5 jaar bestaat.  
 

http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/rick-8-jaar/
http://www.famvankruistum.nl/uncategorized/van-kruistum-bouwt-et/

