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Zegen!
Al weer een jaar voorbij. Inmiddels is de tweede keer kerst en de tweede keer
jaarwisseling op Bonaire een feit. Zo raar als het vorig jaar was om vuurwerk af
te steken in een korte broek, zo gewoon was het deze keer al weer om kerst te
vieren met een barbecue. Via deze weg willen we iedereen een gezegend 2016
wensen.
Als we terugkijken naar het afgelopen jaar, dan kunnen we opnieuw zeggen dat
God een grote God is. Hij is blijven voorzien, Hij bleef bezig met het opbouwen
van Zijn koninkrijk in Nederland, op Bonaire, wereldwijd. Zijn beloften houden
voor eeuwig stand, Hij is trouw aan ons allen en Hij geeft ons allen, zijn zegen.
We kijken er naar uit, om straks samen met al onze ‘broers en zussen’ samen te
zijn op het grote feest als Jezus terugkomt. Daar bereiden wij ons op voor. Ook
bereiden wij ons voor op onze verlofperiode die we hebben gepland voor de zomer van 2016. We zien er naar uit om jullie dan te mogen ontmoeten op één
van onze informatieavonden.
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Wij zijn jullie enorm
dankbaar voor jullie
aanhoudende gebed.
Want, na iets meer
dan een jaar heeft het
Ministerie van Veiligheid en Justitie in Nederland definitief de
subsidie
toegekend
aan Krusada voor de
komende
anderhalf
jaar. Hierdoor kunnen
we starten met de uitvoering van het Justitie project!
Hier worden gedetineerden met een V.I.
(voorwaardelijke
in
vrijheidstelling) opgenomen om ze te helpen resocialiseren in

de maatschappij van Bonaire. Op Bonaire is veel
vraag naar professionele
hulp voor deze doelgroep.
Vanaf januari 2016 gaan
we starten met de eerste
fase van uitvoering van
het project.
Op het terrein van Krusada zijn vier woningen gebouwd, waarin de betreffende doelgroep opgevangen en begeleid gaat worden. De huizen zijn dusdanig gebouwd dat er een
kleine wijk is nagebootst.
Het project heeft de naam
‘Bario di Adelanto’ gekregen, wat betekend Wijk
van Vooruitgang.

Er wordt een nieuw team
geformeerd (waarvoor we
nog op zoek zijn naar
nieuwe medewerkers).
Uiterlijk in april 2016 willen we het traject operationeel hebben, waarbij
begonnen wordt met 4
cliënten tegelijkertijd. In
het eerste anderhalf jaar
zal dit worden uitgebreid
naar 8 cliënt plekken.
Naast de leiding over dit
project, zal Peter de coördinatie over de zorg, binnen Krusada, blijven houden. We willen vragen om
gebed voor een goede
verdeling van deze aandachtsgebieden.

Dankpunten:
 We zijn God dankbaar voor Zijn zegen die we in jullie mochten ontvangen het afgelopen jaar in gebed, zorg, liefde, verbinding en financiën.
 We willen God danken voor de financiering van het justitieproject op Bonaire. Een nieuwe doelgroep kan geholpen worden en wij krijgen nog meer kansen om het evangelie te vertellen.
 We zijn erg blij en dankbaar dat we voor Yannick een nieuwe school hebben kunnen vinden.
 We zijn dankbaar dat het afgelopen jaar rond de 100 trajecten zijn aangeboden aan cliënten waarbij we in ieder
traject een stukje van Zijn glorie hebben mogen laten zien en over de genade en vrede van God hebben mogen
vertellen.
Gebedspunten:
 We weten ons afhankelijk van Gods zegen op het werk wat wij hier mogen doen. We willen dit opdragen in gebed.
 We willen God vragen om zijn zegen over Yannick nu hij naar een nieuwe school gaat en voor Roos nu zij zonder
haar broer naar school zal gaan.
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Dollar, Euro, Subsidie, Negatief. Professionalisering? Nee, gebed!
Sinds een paar jaar krijgt Krusada een kleine subsidie voor de
zorg die zij levert aan de verslaafden op het eiland. Aan de
ene kant zou je kunnen zeggen
dat er op dit gebied professionalisering heeft plaats gevonden,
omdat er inmiddels gewerkt
wordt met een begroting en een
(enigszins) daaraan gekoppelde
subsidie die vervolgens wordt
toegekend.
Deze subsidie komt vanuit het
zorgverzekeringskantoor op Bonaire en de Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie Caribisch Nederland. Omdat aansturing van
deze beide organisaties wordt
gedaan vanuit Nederland, is de

subsidie in Euro’s in plaats van in
Dollars. Helaas gaat het met de
Euro nog steeds niet fantastisch,

kend heeft met de koers van 1
januari 2015. Dit zal echter niet
worden gecorrigeerd, waardoor
Krusada maar liefst 18% subsidie
mis loopt ten opzichte van hetgeen
was toegezegd! Een enorm gat,
waarvoor het nog niet duidelijk is
hoe dit gat opgevuld gaat worden.
Toch blijven we er van overtuigd
dat God ook de mensen op Bonaire
op het oog heeft en dat hij ook
hier Zijn koninkrijk wil bouwen.
Het werk van Krusada en Missie
Bonaire gaat daarom onverminderd door. God heeft voorzien en
zal dat ook nu blijven doen, daarvan zijn wij overtuigd. We vragen
om te bidden voor wijsheid en inzicht. Gebed, dat onze ogen geopend zullen zijn voor mogelijkheden welke God aan zal bieden om
het gat van 18% voor Krusada te
kunnen opvangen.

waardoor een Euro in januari
2015 een stuk meer waard was in
Dollars, dan in januari 2016.

Het probleem is echter dat het
Nederlands ministerie welke verantwoordelijk is voor
Missie Bonaire is ook te zien op YouTube..
de toekenning van
Heb jij onze video’s al gezien?
de subsidie gereLees je deze nieuwsbrief digitaal?
Klik dan HIER om naar onze pagina te gaan.

Aktie in Steenwijk
Afgelopen december tijdens
een koude en natte avond, is er in
het centrum van Steenwijk een verkoopactie gehouden van Blokzijler
Brok. Een echte lokale lekkernij
waar menig Steenwijker zijn mond
voor opent. De opbrengst van deze
actie is volledig naar Missie Bonaire
gegaan. We zijn erg dankbaar met
de inzet van de verschillende mensen bij deze actie. Onder andere de
TFC en familieleden hebben zich

Verkoopactie Blokzijler Brok in Steenwijk
ingezet. Uiteindelijk heeft de actie
het mooie resultaat van €600 voor
Missie Bonaire opgebracht.
Missie Bonaire blijft afhankelijk van
steun van verschillende mensen en
acties. Ook jij kunt een bijdrage
leveren. Heb je ideeën of tips?
Neem dan contact op met één van
de leden van de TFC via
info.tfc.vandermark@gmail.com
Deze actie werd mede mogelijk gemaakt door Klussenier Henry Drent.

2015 is een bijzonder jaar geweest
voor Fundashon Krusada en daarmee ook voor Missie Bonaire. Het
Appeltje van Oranje is gewonnen,
er is een start gemaakt met straathoekwerk in Rincon (een grote wijk
op Bonaire met veel problematiek),
‘Bario di Adelanto’ heeft groen licht
gekregen, de groenteteelt en dus
de groentevoorziening op het eiland
heeft een recordhoogte gehaald en
nog nooit, was het aantal cliënttrajecten zo hoog als in 2015. Ook
hebben nog nooit zoveel cliënten
hun traject naar herstel volledig
doorlopen en positief afgerond.
Aangezien Peter als zorgcoördinator
verantwoordelijk is voor het verloop

Kids

van de cliëntzorg is Missie Bonaire
trots en dankbaar dat God op deze
bijzonder manier gebruik heeft wil-

‘Nog nooit was het aantal
cliënttrajecten
zo hoog als in 2015’
len maken van de talenten en kwaliteiten die Hij in ons heeft gestopt.
Missie Bonaire heeft een werkelijke
bijdrage mogen leveren aan het
terugdringen van de problematiek
op het eiland. Niet dankzij Missie
Bonaire, maar dankzij God. Hij
heeft Missie Bonaire willen gebruiken in 2015. Alle eer aan Hem!

corner

groot.

Hallo allemaal, leuk dat jullie weer
even een kijkje komen nemen in
onze kids corner!

Yannick heeft er best veel zin in,
maar het is ook wel spannend.

Wij hebben kerst vakantie gehad. Oma was bij
ons op bezoek, dat was heel leuk.
In een ander land wonen is niet altijd makkelijk.
We hebben veel zin in de zomer vakantie waarin
we naar Nederland zullen gaan. Vanaf januari
gaat Yannick naar een andere school. Het is een
wat kleinere school, ongeveer 1 x zo groot als de
Wegwijzer. De andere school was zeker 3 x zo

Peter, Hiske, Yannick, Roos van der Mark
TFC Missie Bonaire:
Kallenkoterallee 108, 8331 AJ Steenwijk
secretaris.tfc.vandermark@gmail.com

Toename cliënttrajecten bij Krusada

Roos blijft op de oude school. Nu
zitten we voor het eerst niet meer
samen op dezelfde school, maar dat is
niet spannend. We wensen jullie heel
veel goeds in het nieuwe jaar.
Gelukkig 2016 en groetjes van

Yannick en Roos !
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