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Wat in september 1999 begon als een 
revalidatiecentrum voor mannen die 
wilde herstellen van hun verslaving, is 
nu in 2022 uitgegroeid tot een baken 
van rust, veiligheid en hulp voor velen 
in onze samenleving. 

Krusada werd in 1999 gestart als een 
verslavingsinstelling door de Nederlandse 
christelijke organisatie “De Hoop” in 
samenwerking met kerken en de overheid.   

Veel is veranderd in 23 jaar, het 
verslavingscentrum is nu een belangrijke 
en noodzakelijke instantie in onze ge-
meenschap.

Sinds 2016 helpt Fundashon Krusada 
ex-gedetineerden in het proces van re- 
integratie in de samenleving. Dat geldt 
ook voor slachtoffers van huiselijk geweld, 
mensen met een handicap of met een 
licht verstandelijke beperking, daklozen 
en jongeren die moeite hebben om in de 
samenleving te integreren. Voor deze 
mensen is Fundashon Krusada een plek 
van veiligheid en herstel. 

Sinds 2016 werd er binnen Krusada en 
andere ketenpartners gewerkt aan een 
heldere en duidelijke structuur. De 
reorganisatie en het stroomlijnen is van 
groot belang in een soepele 

samenwerking onderling en met de Ned-
erlandse overheid instanties.

De core business van Fundashon 
Krusada is het bieden van een veilige 
omgeving en professionele begeleiding 
aan de participanten. Dit wordt op elke 
afdeling toegepast. Participanten krijgen 
professionele begeleiding op basis van 
hun specifieke behoeftes waardoor elke 
deelnemer zijn eigen gepersonaliseerde 
stappenplan heeft. 

Naast het Vrouwenopvangcentrum, de 
walk-in in Antriol en de afdelingen bij 
Krusada in lagoen, biedt Krusada sinds 
2020 ook een werkplek aan participanten 
die geen werk kunnen vinden op de 
reguliere arbeidsmarkt. Op deze wijze 
wordt het voor hen mogelijk gemaakt om 
het minimumloon te kunnen verdienen. 

Alle participanten van Krusada hebben de 
mogelijkheid om in een van de 
beschikbare projecten te werken zoals de 
groentekas, timmerwerk, autogarage de 
keuken en ook de winkel op de lagoen 
locatie.

Appeltje van Oranje 

Wist jij dat Fundashon Krusada 
in 2015 een van de drie winnaars 
van het appeltje van Oranje was?  

Het Appeltje van Oranje is een pri-
js die in 2015 door de voormalige 
Nederlandse koningin Beatrix in 

het leven geroepen is.

Deze jaarlijkse prijs erkent 
bijzondere, innovatieve en 

succesvolle projecten op het geb-
ied van welzijn en sociale cohesie. 

Wist    je      ?
dat

Fundashon Krusada  
VIBES
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VACATURE

Krusada is per direct op zoek naar een: 

Medewerker Groententeelt 
Sociale werkplaats - Warda Mi Rin
Wil jij je volledig inzetten voor de Bonairiaanse gemeenschap? Heb jij groene vingers en vind je afwisseling in je werk 
leuk, dan zijn wij op zoek naar jou!

Warda Mi Rin Groententeelt
Binnen Stichting Krusada hebben wij het project Warda Mi Rin, met als doelstelling het bieden van een beschutte werkplek aan 
mensen met een arbeidsbeperking, die niet in staat zijn om bij een reguliere werkgever te werken. Binnen Warda Mi Rin zijn er vier 
units, de keuken, de winkel, de inpak-distributie en de groententeelt.

Wat ga jij doen?
Met jouw kennis van verschillende soorten groenten en planten ga je samen met ons Krusada Warda Mi Rin Team aan de slag met 
het kweken en oogsten van lokale groenten, kruiden en planten. Het is uitdagend werk omdat we ons zowel richten op het bege-
leiden van mensen met een verstandelijke beperking als het coördineren van het werk in het groenteteelt.

Fundashon (Stichting) Krusada
Krusada is een dynamische Christelijke organisatie die van harte gemotiveerd is om hulp te bieden aan mensen die vanwege 
verschillende redenen hulp nodig hebben om effectief deel te nemen aan de maatschappij. We bieden kwalitatief goede dienstver-
lening aan in samenwerking met de eilandelijke zorgketenpartners. Onze dienstverlening bestaat uit:
24-uurs opvang, woonbegeleiding en trajecten van dagbesteding.

Stichting Krusada is een begeleidingsinstelling voor professionele Bijbels genormeerde hulpverlening op maat. De stichting is 
meer dan 20 jaar actief op het terrein van begeleiding van participanten met een verslaving, crimineel verleden, beperking, crisis-
situatie of anderszins.

Wie flexibel is en écht gaat voor het welzijn van de cliënt, is bij onze stichting aan het juiste adres. Bij Stichting Krusada kunnen 
we flexibele, ondernemende, creatieve medewerkers met enthousiasme gebruiken!
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Dit jaar, 2022 viert Junny Josephina 
zijn 5-jarig jubileum als directeur van 
Fundashon Krusada. 

De functie van directeur werd op 1 augus-
tus 2017 door de toenmalige algemeen 
directeur Eric de Jong aan Junny overge-
dragen. 

Junny Josephina, geboren op Curaçao 
heeft een fijne jeugd gehad en studeerde 
later ICT en HBO managment  maar zijn 
leven onderging een grote verandering 
toen hij trouwde en lid werd van een 
kerkgenootschap. De projecten binnen de 
kerk, die de mensen in nood helpen en 
vooral de jeugd gerelateerde pro- j
ecten gaven een heel andere invulling aan 
Junny’s leven. 

Zijn besluit om als vrijwilliger voedselpak-
ketten naar Roemenië te bezorgen re-
sulteerde in een verhuizing van zijn gezin 
naar Roemenië. Het werk in Roemenië en 
aan de grenzen van Rusland, Moldavië en 
Oekraïne die 6 jaar ervaring in een totaal 
vreemd land en een andere cultuur heb-
ben zijn leven enorm verrijkt.

Junny’s werk omvatte onder meer het 
werken met zigeuners, daklozen en ver-
slaafden en het opzetten van een 
kringloopwinkel die werk bood aan 
mensen zonder enig inkomen. 

Toen het project met succes was voltooid 
en het tijd was om te gaan, werd zijn 
voortdurende inspanningen om ook werk 
in Africa te kunnen doen niet beantwoord.  
Tegelijkertijd werd hij geïnformeerd over 
een mogelijkheid bij Krusada op Bonaire. 
Na een gesprek met de voormalig direc-
teur op Bonaire, was zijn besluit echter 
snel genomen en verhuisde hij naar het 
eiland. 

Junny Josephina VIBES

GET 2 KNOW US 

Met veel enthousiasme begon Junny 
zijn werk in het nieuwe resocialisatie-
project bij Krusada en al na een jaar 
werd hij gevraagd om de positie van 
teamleider over te nemen.  Toen de 
voormalige directeursfunctie vrijkwam, 
stuurde hij zijn cv in en werd, geselect-
eerd en begon in augustus 2017 als de 
nieuwe en huidige directeur van Krusa-
da. 

Het werk bij Krusada is een dagelijkse 
uitdaging. Dat is ook niet verbazend 
want tenslotte gaat het om mensen, hun 
lot en welzijn.  Junny legt uit wat hem 
dagelijks de kracht en inspiratie geeft.

 “Je ziet de verandering bij onze parti-
cipanten en hoe blij ze worden als ze uit 
een bepaalde situatie kunnen komen of 
wanneer ze een bepaald doel bereiken.  
Krusada is de plek die ze thuis kunnen 
noemen, waar ze zich geaccepteerd 
voelen en de hulp krijgen, met het 
nodige begrip.”   
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VACATURE

Fundashon (Stichting) Krusada
Krusada is een dynamische Christelijke organisatie die van harte gemotiveerd is om hulp te bieden aan mensen die vanwege 
verschillende redenen hulp nodig hebben om effectief deel te nemen aan de maatschappij. We bieden kwalitatief goede dienstver-
lening aan in samenwerking met de eilandelijke zorgketenpartners. Onze dienstverlening bestaat uit:
24-uurs opvang, woonbegeleiding en trajecten van dagbesteding.

Stichting Krusada is een begeleidingsinstelling voor professionele Bijbels genormeerde hulpverlening op maat. De stichting is 
meer dan 20 jaar actief op het terrein van begeleiding van participanten met een verslaving, crimineel verleden, beperking, crisis-
situatie of anderszins.

Wie flexibel is en écht gaat voor het welzijn van de cliënt, is bij onze stichting aan het juiste adres. Bij Stichting Krusada kunnen 
we flexibele, ondernemende, creatieve medewerkers met enthousiasme gebruiken!

Krusada is per direct op zoek naar een:

Zelfstandig werkend Kok
40 uur per week

Dit is de rol
Het verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen. (Een deel van) de restauratieve voorziening centraal is 
georganiseerd. De functionaris kookt voor één of meerdere groepen binnen of buiten de instelling.

Wie zoeken wij
1. Je bent bereid om de voeding beschikbaar te stellen, levensmiddelen (producten) inkopen;
2. Je bent bereid om de keuken en inventaris te beheren en onderhouden;
3. Je bent in staat om de bijkomende werkzaamheden te verrichten.

Wat vragen wij

Kennis:
• Beschikt over een relevante opleiding op Mbo werk en denkniveau;
• Kennis van de wettelijke voorschriften op het gebied van voedselbereiding en hygiëne (HACCP);
• Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid, milieu en kwaliteit;
• Kennis van schoonmaakmiddelen;
• Schoonmaakvaardigheden;
• Huishoudelijke vaardigheden;
• Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Papiaments voor het overdragen van praktische informatie;
• Kennis van richtlijnen en voorschriften bij Krusada of het vermogen deze snel eigen te maken, te begrijpen en hiernaar te han-
delen;
• Je bent communicatief vaardig in woord en geschrift in het Nederlands en het Papiaments

Dit biedt Stichting Krusada
Wij bieden je een interessante en afwisselende functie in een prettige werkomgeving. Werkdagen: regelmatige diensten. Het sal-
aris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal $ 1329 en maximaal $ 1888 bruto per maand bij een fulltime dienst-
verband. Het salaris wordt aangevuld met een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over deze functie kijk op https://fundashonkrusada.org/ of neem contact op met afdeling Adminis-
tratie tel 00 599-717-2233.
Wij zien graag je CV met motivatiebrief tegemoet per email naar vacatures@krusada.nl. I
nwinnen van referenties en het aanleveren van een VOG is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
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Sjarnarda Inacio
VIBES

GET 2 KNOW US 

Directeur Junny Josephina wil dat Krusada 
nog meer “leeft” in onze samenleving.  
"Wij willen meer stabiliteit in onze gemeen-
schap brengen door middel van de diensten 
die Fundashon Krusada biedt.  We willen meer 
worden “gebruikt” en hebben daarom ook 
besloten om daaraan meer aandacht te geven 
Met ons eigen magazine hopen wij dat meer 
mensen meer te weten komen over Krusada en 
over onze diensten. Krusada is geen religieuze 
instelling maar een maatschappelijke instelling 
met een hoeveelheid aan zorg en ondersteun-
ing, die werkt volgens bijbelse principes., Hier 
door is het een belangrijke institutie geworden 
op het eiland.”  

 
Sjarnarda Inacio
Sjarnarda Inacio is teamleider van de afdelingen 
Walk-in en de Vrouwenopvang Refugio Tabitha. 
Sjarnarda geboren op Curaçao vertrok al op 
17-jarige leeftijd naar Nederland.  In de 40 jaar in 
Nederland is zij niet alleen moeder en echtgenote 
geworden maar heeft ook een vervullende carrière 
op kunnen bouwen. 

Sjarnarda koos in eerste instantie studies voor de 
buitenwereld en de verwachtingen van anderen.De 
studie in humanistische levensbeschouwing ech-
ter, waar zij haar bachelor degree in haalde, is nog 
steeds belangrijk in haar levensbeschouwing en hoe 
zij haar werk en de mensen benadert.

 “Ik heb geleerd dat ratio en emotie in balans moe-
ten zijn om een ander te kunnen helpen. Ik kijk naar 
iemand zoals die voor mij staat en ik kijk niet naar 
het ziektebeeld, tekortkomingen of het verleden.  Het 
is belangrijk om iemand te accepteren zoals die is 
zonder medelijden. Medelijden is niet productief als 
je iemand echt wil helpen.” Legt Sjarnarda uit.  

Het werken, helpen en begeleiden van mensen is 
waar haar passie ligt. Naast het lesgeven was het 
werk als wijkverpleegster een van de meest vervul-
lende jobs in haar leven.   

Via Ban Boneiru Bek zag zij een vacature op Bonaire 
van de SGB-school die op zoek waren naar een do-
cent voor kinderen met gedragsproblemen.  Met het 
gevoel dat het tijd werd om weer terug te gaan naar 
de eilanden nam zij deze functie aan.  

Na 6 jaar voor het SGB gewerkt te hebben werd 
Sjarnarda benadert voor een open functie bij Krusa-
da.  Na een gesprek met de directeur Junny en de 
voormalige teamleider was het een match en is zij 
sinds 2021 teamleider van de twee Krusada afdelin-
gen. 

 

Antriol  Walk – in 
Een van de oudste afdelingen van Krusada is de 
Walk-in gelegen in Antriol naast de hoofdstraat 
Kaya Korona.  Antriol is de woonwijk met grootste 
dichtheid in drugs-/ alcoholverslaving en daklozen.  
Zoals de naam al duidelijk maakt is deze afdeling 
bedoeld om op de meest makkelijke manier hulp te 
verlenen en mensen kunnen gewoon binnenlopen. 

Participanten van deze afdelingen kunnen van 
maandag t/m vrijdag overdag gebruik maken van 
de faciliteiten om te douchen, te slapen en om 
kleren te verfrissen. Ook worden er 2 maaltijden, 
ontbijt en lunch, geserveerd.   De walk-in biedt 
slaap en sanitaire gelegenheden aan mannen en 
vrouwen in gescheiden ruimtes. 

De Walk-in werkt samen met de overheidsinstantie 
IOW (inkomensvoorziening oudere werklozen). 
Nieuwe participanten die nog niet geregistreerd 
zijn worden geholpen in de registratieprocedure 
en kunnen dan gebruik maken van de faciliteiten, 
activiteiten en maaltijden.   

Covid 19  heeft ook op Bonaire een duidelijk im-
pact gehad. Het aantal mensen die gebruik maken 
van de walk-in faciliteiten is aanzienlijk toege-
nomen. 

Buiten de dagelijkse noodzakelijke voorzieningen 
komen er ook geregeld professionals om mentale 
en emotionele steun te bieden. Het Krusada team 
staat altijd klaar voor een gesprek wanneer daar 
behoefte aan is. 

Refugio Tabitha  
Vrouwenopvang Bonaire/  
Crisisopvang vrouwen

In 2018 werd duidelijker dat de cijfers van huiselijk 
geweld op het eiland heeft toegenomen.  Krusada 
zette dit project op om de vrouwelijke slachtoffers en 
kinderen een veilig onderkomen te kunnen bieden in 
vorm van een crisisopvang.  

In oktober 2019 opende de vrouwenopvang Refugio 
Tabitha officieel haar deuren. De vrouwenopvang 
biedt een veilige en beschermde plek aan vrouwen 
en hun kinderen die het slachtoffer zijn van huiselijk 
geweld op Bonaire.  De vrouwenopvang biedt plaats 
aan participanten met of zonder kinderen. De vrouw-
en, die participanten zijn van de opvang, zijn gemeld 
en goedgekeurd of door de politie als een spoed-
geval toegewezen. 

Statistieken Huiselijk Geweld Bonaire
Tot nu toe zijn er geen statistieken beschikbaar over 
de exacte aantallen slachtoffers van huiselijk geweld 
op Bonaire.  Refugio Tabhita zal het administratieve 
proces van het indienen van zaken starten en in de 
toekomst feitelijke statistieken verstrekken.
 
Veiligheid en beveiliging
De veiligheid en beveiliging van de participanten sta-
at voorop. Het is niet alleen een algemene norm voor 
een geregistreerde opvang maar het is ook nodig 
gebleken om de vrouwen te beschermen. Om voor 
veiligheid te zorgen kunnen bezoekers alleen binnen-
komen met een vooraf geregistreerde afspraak. 

Het pand is beveiligd met camera's, paniek knoppen, 
livestream bij het beveiliging kantoor en frequente 
controles door de buurtpolitie inclusief de zichtbare 
fysieke barrières. 

De vrouwenopvang begon als een pilotproject in 
2018 en is nu een vast onderdeel van de Krusada 
family.  Dit in samenwerking met het 
eilandbestuur, de RCN, politie, slachtofferhulp, jeug-
dzorg en reclassering. 

Deze organisaties vormen een ‘round table “ HGKM 
(Nederlands: huiselijk geweld en kindermishandel-
ing), die de casussen bespreken en de te behande-
lende afdeling selecteren. De casemanager zal de 
participant in het proces bijstaan en is verantwoor-
delijk voor de juiste procedures.    

Walk- In Antriol  & Refugio Tabitha 
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Krusada is per direct op zoek naar een:

Begeleider vrouwenopvang Refugio
40 uur per week

Wat ga je doen?
De functie bestaat in het kort uit het begeleiden van de deelnemers op basis van een begeleidingsplan. Dit gebeurt in 
teamverband onder leiding van de Teamleider. Verwacht wordt dat je bijdraagt aan het opstellen en het evalueren van 
begeleidingsplannen, het mede vormgeven aan begeleidingsprogramma’s en het uitvoeren van de dagelijkse werkzaam-
heden zoals rapporteren, signaleren, praktisch begeleiden en het aanleren van vaardigheden aan cliënten. Het hebben 
van een is rijbewijs een pré.

Wie zoeken wij
Je hebt een levende relatie met de Heere Jezus en je leeft een leven vanuit deze overtuiging.
Je bent een professional die werkt met een christelijk denkwijze. En begrijpt dat dit mooie werk meer is dan alleen een baan. Je 
ziet kansen en mogelijkheden, die je kunt omzetten naar concrete acties. Hierin durf je daadkrachtig op te treden, waarbij je cliënt-
en aanspreekt op hun eigen rol, taak en verantwoordelijkheden.

Wat vragen wij
• Je beschikt over een MBO 4 of hoger denkniveau, door aantoonbare ervaring en/of afgeronde relevante opleiding
• Je bent stressbestendig en kunt samenwerken in een team.
• Je beschikt over kennis en inzicht in methodisch/geïntegreerde zorgsystemen
• Je bent bekend en hebt affiniteit/ervaring met het begeleiden van cliënten
• Beschikt over enige kennis en inzicht in de doelgroep Huiselijk geweld
• Je bent communicatief vaardig in woord en geschrift in het Nederlands en het Papiaments

Dit biedt Stichting Krusada
Samen zetten wij ons dagelijks in voor het bieden van de beste begeleiding aan onze cliënten Wij bieden je een interessante en af-
wisselende functie in een prettige werkomgeving. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal $1.780- en 
maximaal $2.758 bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek. Het salaris wordt aangevuld met een pakket aan goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over deze functie kijk op https://fundashonkrusada.org/ of neem contact op met afdeling Adminis-
tratie tel 00 599-717-2233.
Wij zien graag je CV met motivatiebrief tegemoet per email naar administratie@krusada.nl. Inwinnen van referenties en 
het aanleveren van een VOG is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

VACATURE

Fundashon (Stichting) Krusada
Krusada is een dynamische Christelijke organisatie die van harte gemotiveerd is om hulp te bieden aan mensen die vanwege 
verschillende redenen hulp nodig hebben om effectief deel te nemen aan de maatschappij. We bieden kwalitatief goede dienstver-
lening aan in samenwerking met de eilandelijke zorgketenpartners. Onze dienstverlening bestaat uit:
24-uurs opvang, woonbegeleiding en trajecten van dagbesteding.

Stichting Krusada is een begeleidingsinstelling voor professionele Bijbels genormeerde hulpverlening op maat. De stichting is 
meer dan 20 jaar actief op het terrein van begeleiding van participanten met een verslaving, crimineel verleden, beperking, crisis-
situatie of anderszins.

Wie flexibel is en écht gaat voor het welzijn van de cliënt, is bij onze stichting aan het juiste adres. Bij Stichting Krusada kunnen 
we flexibele, ondernemende, creatieve medewerkers met enthousiasme gebruiken!
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Rayly Drenthe GET 2 KNOW US 
Bario di Adelanto  

VIBES

Rayly Drenthe 

Rayly Drenthe is de ervaringsdeskundige 
en assistent teamleider op de afdeling 
resocialisatie “Bario di Adelanto”. 

Rayly, geboren op Curaçao, heeft op heel 
jonge leeftijd al veel verdriet meegemaakt.  
Hij verhuisde toen samen met zijn oma 
naar Nederland. Zonder zijn ouders voelde 
Rayly zich niet gewild, eenzaam, boos en 
op zoek naar zijn identiteit.   

Rayly volgde het lager beroepsonder-
wijs en werkte als monteur, loodgieter en 
bouwvakker maar maakte nooit een echte 
keuze.  Hij raakte in de criminaliteit terecht 
en gebruikte drugs en alcohol.  

Uiteindelijk verhuisde hij voor een paar 
jaar naar St. Maarten waar zijn ouders 
woonden. Hij werkte voor zijn vader in zijn 
restaurant maar na een tijd wilde hij weer 
terug naar Nederland  hij was nog,  jong 
en miste Nederland. 

Rayly was al jong vader geworden en op 
een bepaald moment realiseerde hij zich 
dat hij een drugsprobleem had en dit zijn 
kinderen niet aan wilde doen. Hij wist uit 
eigen ervaring hoe dat voelde en wat dat 
voor een impact kan hebben op een jong 
leven.  

Change
Rayly begreep, als hij echt van de drugs af 
wilde, dat hij zijn leven moest veranderen. 
Hij liet alles achter, verhuisde naar Curaçao 
en ging naar een afkickcentrum om te reva-
lideren.  Zoals vaak ging dat niet in een keer 
goed maar in zijn laatste revalidatie had 
hij de tijd die nodig was om aan zichzelf te 
werken.  In het centrum werd hij als groeps-
leider gekozen en dat bleef hij doen ook 
nadat hij zelf geen participant meer was.

Rayly heeft zijn leven weer op de rails en 
is een nieuwe man. Door deze ervaringen 
zet  Rayly zich in voor anderen,weet Rayly 
heel goed wat het betekent om op te groei-
en zonder vader en moeder en in de crimi-
naliteit, drugs en alcohol te belanden. Rayly 
ervaart dan ook zijn werk als een roeping. 
Door zijn levenservaring is  Rayly overtuigt 
dat als de mens een goede ondersteuning 
en begeleiding krijgt, kans op terugval erg 
klein is.

In 2010 verhuisde Rayly naar Bonaire. 
Hij werd door verschillende stichtingen 
gevraagd om als ervaringsdeskundige het 
team te komen versterken. Ook van Kru-
sada werd hij gevraagd als ervaringsdes-
kundige en assistent teamleider op de af-
deling resocialisatie van ex- gedetineerden 
“Bario di Adelanto” te komen werken.  

Rayly omschrijft zijn werk bij Krusada als 
volgt;
“Ik hou van mijn werk, omdat ik er vast van 
overtuigd ben dat we in het leven allemaal 
een tweede kans verdienen.  De focus-
groep waaraan ik mijn professionele hulp 

verleen, moet passende begeleiding en 
individuele aandacht krijgen om elk van 
hen te helpen op hun weg naar succes.  
Wat mij voldoening geeft in mijn werk, 
is wanneer ik de veranderingen in de 
mensen zie. Wanneer het individu vooruit-
gang kan boeken en een balans in zijn 
leven kan creëren, wat op zijn beurt zal 
bijdragen aan onze gemeenschap”.  

 

Bario di Adelanto 
Reclassering 

Het project reclassering, Bario di Adelan-
to, biedt mannelijke ex-gedetineerden 
huisvesting om op een goede en veilige 
manier te re-integreren. 

Dit project is ontwikkeld i.s.m. het Minis-
terie van Justitie en Veiligheid en Exodus 
Nederland waarbij Krusada de verant-
woordelijkheid neemt voor de uitvoering 
i.s.m. JICN (Justitiële Inrichting Caribisch 
Nederland), Reclassering en het Open-
baar Ministerie.  

Eind 2018 zijn de procedures geoptimali-
seerd en geeft Krusada participanten 
huisvesting. Tevens wordt dan hun proces 
gesteund door training in financieel be-
heer, agressie training, basisbehoeftes, 
emotionele steun en sommige met werk 
in de dagbesteding op eigen terrein. 

Participanten van deze afdelingen zijn 
met de wet in aanraking gekomen en 
kunnen middels dit traject hun verleden 
achter zich laten en met een professio-
nele begeleiding een nieuwe toekomst 
opbouwen. Het resocialisatieprogramma 
en begeleiding legt er de nadruk op om 
de persoonlijke capaciteiten te ontwik-
kelen en de juiste vaardigheden te ver-
werven om weer te kunnen integreren in 
onze samenleving.   
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Krusada is per direct op zoek naar een:

Begeleider Sociale werkplaats Warda Mi Rin
40 uur per week

Dit is de rol
De functie bestaat in het kort uit het begeleiden van de deelnemers op basis van een begeleidingsplan. Dit gebeurt in 
teamverband onder leiding van de Teamleider. Verwacht wordt bij te dragen aan het opstellen van en het evalueren van 
begeleidingsplannen, het mede vormgeven aan begeleidingsprogramma’s en het uitvoeren van de dagelijkse werkzaam-
heden zoals rapporteren, signaleren, praktisch begeleiden en het aanleren van vaardigheden aan cliënten. Een geldig 
rijbewijs een vereiste. De functie valt binnen het team Warda Mi Rin van Stichting Krusada.

Wie zoeken wij
Je hebt een levende relatie met de Heere Jezus en je leeft een leven vanuit deze overtuiging.
Je bent een professional die werkt met een christelijk denkwijze. Je begrijpt dat dit mooie werk meer is dan alleen een baan. Je 
ziet kansen en mogelijkheden, die je kunt omzetten naar concrete acties. Hierin durf je daadkrachtig op te treden, waarbij je cliënt-
en aanspreekt op hun eigen rol, taak en verantwoordelijkheden.

Wat vragen wij
• Je beschikt over een MBO-4 of hoger denkniveau, door aantoonbare ervaring en/of afgeronde relevante opleiding
• Je beschikt over kennis en inzicht in methodisch/geïntegreerde zorgsystemen
• Je beschikt over begeleidingservaring
• Je bent bekend en hebt affiniteit/ervaring met het begeleiden van cliënten
• Beschikt over kennis en inzicht in de doelgroep (LVB’ers, zwakbegaafden)
• Je bent communicatief vaardig in woord en geschrift in het Nederlands en het Papiaments

Dit biedt Stichting Krusada
Samen zetten wij ons dagelijks in voor het bieden van de beste begeleiding aan onze cliënten Wij bieden je een interessante en 
afwisselende functie in een prettige werkomgeving. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal $1.780 en 
maximaal $2.758 bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek. Het salaris wordt aangevuld met een pakket aan goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over deze functie kijk op https://fundashonkrusada.org/ of neem contact op met afdeling Adminis-
tratie tel 00 599-717-2233.
Wij zien graag je CV met motivatiebrief tegemoet per email naar administratie@krusada.nl. Inwinnen van referenties en 
het aanleveren van een VOG is onderdeel van de sollicitatieprocedure.

VACATURE

Fundashon (Stichting) Krusada
Krusada is een dynamische Christelijke organisatie die van harte gemotiveerd is om hulp te bieden aan mensen die vanwege 
verschillende redenen hulp nodig hebben om effectief deel te nemen aan de maatschappij. We bieden kwalitatief goede dienstver-
lening aan in samenwerking met de eilandelijke zorgketenpartners. Onze dienstverlening bestaat uit:
24-uurs opvang, woonbegeleiding en trajecten van dagbesteding.

Stichting Krusada is een begeleidingsinstelling voor professionele Bijbels genormeerde hulpverlening op maat. De stichting is 
meer dan 20 jaar actief op het terrein van begeleiding van participanten met een verslaving, crimineel verleden, beperking, crisis-
situatie of anderszins.

Wie flexibel is en écht gaat voor het welzijn van de cliënt, is bij onze stichting aan het juiste adres. Bij Stichting Krusada kunnen 
we flexibele, ondernemende, creatieve medewerkers met enthousiasme gebruiken!
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Yahaira Look - Maat 
Warda Mi Rin – Sociale werkplaats  

VIBES

GET 2 KNOW US 

Yahaira Look - Maat 
Yahaira is teamleider van “Warda Mi Rin” 
de afdeling sociale werkplaats bij Fun-
dashon Krusada. 

Yahaira  heeft haar schoolopleiding en 
haar studie als maatschappelijke werkster, 
human resources, succesvol op Curacao 
afgerond. 

Yahaira, een harde werker, werd bij haar 
stagebedrijf aangenomen en heeft daar als 
human resource officer gewerkt.  
Toen haar man werk had gevonden op Bo-
naire was Yahaira’s eerste zorg het verhui-
zen van haar kind en een veilig nieuw thuis 
creëren op een nieuw eiland.   
Toen zij naar werk zocht viel de keuze op 
Krusada.  

Yahaira zocht eigenlijk werk in Human 
resources en is haar afdeling een nieuwe 
ervaring.  Elke dag is weer een nieuwe uit-
daging en het werken met de participanten 
geeft haar veel voldoening. 

“Het vraagt veel geduld, respect en flexibi-
liteit voor andere mensen en ik ben vooral 
geselecteerd voor mijn talent om oplossin-
gen te vinden.” legt Yahaira met een lach 
uit. 
 

Warda Mi Rin – Sociale 
werkplaats  
De afdeling Sociale Ontwikkeling en Arbeid 
werkt samen met Fundashon Krusada aan 
het project 'Warda mi Rin'. 

Warda mi Rin is een groot 

maatschappelijk project op Bonaire dat 
hulp en begeleiding biedt aan mensen 
met een lichamelijke of verstandelijke 
beperking op het werk. 

Warda mi Rln wil een veilige 
werkomgeving bieden en deze personen 
ook adequaat begeleiden. Op deze 
manier kan bescherming worden geboden 
aan de mensen die dat zelf niet kunnen 
en geeft het hen tegelijkertijd zelfvertrou-
wen.  

Fundashon Krusada presenteert aan 
deze specifieke groepen vier werkgebie-
den. Winkel, Greenhouse, Verpakking & 
Distributie. Daar kunnen ze leren om hun 
vaardigheden te ontwikkelen en zo een 
beter perspectief op het leven te creëren.
Rekening houdend met de mogelijkheden 
en beperkingen van elk individueel per-
soon.

Wist    je      ?
dat

Eet meer Groentes! 
Iedereen op het eiland zal bewust of 
onbewust al eens Krusada groentes 

gegeten hebben. 
Vooral in de grote supermarkten kan 

men spinazie, tomaten, komkom-
mers, kousenband, kropsla en basili-

cum vinden.  

Wist jij dat de groentes ook op lo-
catie te koop zijn? De groentes zijn 

onbehandeld en vers vers! 

Dat kan van maandag t/m vrijdag 
van 8.30 am tot 4.30 pm bij Lagoen 

en de walk-in Antriol. 
  

Alle opbrengsten stromen terug in de
 Krusada Projecten!  
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VACATURE

Fundashon (Stichting) Krusada
Krusada is een dynamische Christelijke organisatie die van harte gemotiveerd is om hulp te bieden aan mensen die vanwege 
verschillende redenen hulp nodig hebben om effectief deel te nemen aan de maatschappij. We bieden kwalitatief goede dienstver-
lening aan in samenwerking met de eilandelijke zorgketenpartners. Onze dienstverlening bestaat uit:
24-uurs opvang, woonbegeleiding en trajecten van dagbesteding.

Stichting Krusada is een begeleidingsinstelling voor professionele Bijbels genormeerde hulpverlening op maat. De stichting is 
meer dan 20 jaar actief op het terrein van begeleiding van participanten met een verslaving, crimineel verleden, beperking, crisis-
situatie of anderszins.

Wie flexibel is en écht gaat voor het welzijn van de cliënt, is bij onze stichting aan het juiste adres. Bij Stichting Krusada kunnen 
we flexibele, ondernemende, creatieve medewerkers met enthousiasme gebruiken!

Krusada is per direct op zoek naar een: 

Begeleider re-integratieproject Adelanto
40 uur per week

Dit is de rol
De groepsbegeleider heeft tot taak, het begeleiden en n.a.v. het opgestelde zorgplan, zorg dragen voor opgenomen cliënt-
en binnen Adelanto en het zorg dragen voor de uitvoering van een deel van het Begeleidingsplan van de cliënt. Je bent 
betrokken bij de uitvoering van de individueel gerichte begeleidingsplannen en zorgplannen.
De groepsbegeleider draagt zorg voor de cliënt (al dan niet in detox) door kennis in te zetten, voorbeeldgedrag te tonen 
en situaties te creëren waarin cliënten tot rust kunnen komen, gesprekken aangaan, gelegenheid krijgen om na te denken 
en zich verder kunnen ontwikkelen en onderhoudt contacten met begeleiders binnen de dagbesteding.

Wie zoeken wij
Je hebt een levende relatie met de Heere Jezus en je leeft een leven vanuit deze overtuiging.
Je bent een professional die werkt met een christelijk denkwijze. Je begrijpt dat dit mooie werk meer is dan alleen een baan. Je 
ziet kansen en mogelijkheden, die je kunt omzetten naar concrete acties. Hierin durf je daadkrachtig op te treden, waarbij je cliënt-
en aanspreekt op hun eigen rol, taak en verantwoordelijkheden.

Wat vragen wij
• Je beschikt over een MBO 4 of hoger denkniveau, door aantoonbare ervaring en/of afgeronde relevante opleiding
• Je bent stressbestendig en kunt samenwerken in een team.
• Je beschikt over kennis en inzicht in methodisch/geïntegreerde zorgsystemen
• Je bent bekend en hebt affiniteit/ervaring met het begeleiden van cliënten
• Je hebt ervaring in het werken met ex-gedetineerden of mensen die in aanraking zijn geweest met de justitie
• Je bent communicatief vaardig in woord en geschrift in het Nederlands en het Papiaments

Dit biedt Stichting Krusada
Samen zetten wij ons dagelijks in voor het bieden van de beste begeleiding aan onze cliënten. Wij bieden je een interessante en 
afwisselende functie in een prettige werkomgeving. Werkdagen: onregelmatige diensten, waarbij ook diensten in het weekend 
vallen. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal $ 1.780 en maximaal $ 2.437 bruto per maand bij een 
fulltime dienstverband, dit bedrag is excl. 20% ploegentoeslag. Het salaris wordt aangevuld met een goed pakket aan secundaire 
arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over deze functie kijk op https://fundashonkrusada.org/ of neem contact op met afdeling Adminis-
tratie tel 00 599-717-2233.
Wij zien graag je CV met motivatiebrief tegemoet per email naar administratie@krusada.nl. Inwinnen van referenties en 
het aanleveren van een VOG is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
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Ruthselle Felida  
Afdeling Administratie 

VIBES

GET 2 KNOW US 

Ruthselle Felida 

Ruthselle werkt bij Krusada als teamleider 
van de afdeling administratie sinds novem-
ber 2021.  De administratieafdeling is van 
groot belang binnen de stichting. Budget-
teringen en rapportages van de verschillen-

de afdelingen is cruciaal in het soepel reilen 
en zeilen van de stichting.   

Ruthselle is een gedreven persoon, jonge 
moeder en vrouw die graag een veilig en 
stabiel leven wil opbouwen voor haar fami-
lie.  Met 22 jaar haalde zij haar bachelor in 
Business & Economics en hoewel zwanger 
volgde zij dat op met een master degree net 
voor de geboorte van haar kind. 

Na haar studie werd Ruthselle ingehuurd 
door verschillende overheidsinstanties en 
bedrijven voor research en rapportage 
opdrachten.   

Toen haar man de kans kreeg om te werken 
op Bonaire ging de kleine familie voor het 
eerst in hun leven verhuizen. Ook al is Bo-
naire klein, het was toch een spannende er-
varing voor het jonge koppel. Als gedreven 
stel steunen en helpen zij elkaar om zo hun 
gezamenlijke leven op Bonaire een succes 
te maken.  

Via een uitzendbureau kreeg zij de aanbied-
ing voor teamleider administratie bij Kru-
sada. Zij had aanvankelijk haar twijfels of 
zij genoeg ervaring in salarisadministratie, 

boekingen en begrotingen schrijven had.   
Maar de keuze viel toch op haar, met haar 
verantwoordelijkheidsgevoel en haar manier 
van aanpak was zij erg overtuigend.   

“Als teamleider administratie heb ik een 
overzicht functie.  Wij begeleiden per-
soneelszaken van begin tot eind van de 
diensttijd, zoals de contracten en de salari-
sadministratie. Het financiële overzicht van 
alle inkomende en uitgaande transacties 
van Krusada, onze inkomsten en onze uit-
gaven.  Krusada heeft verschillende afdelin-
gen met elk hun eigen budget.  We houden 
ons aan de gegeven budgetten, door de 
gegeven mandaten op te volgen, zodat we 
overzicht houden over onze financiën. Mijn 
collega doet de boekhouding en maakt 
facturen op.  Ik heb de taak om rapporten 
te controleren en te maken.  Het werk bij 
Krusada is iedere dag een uitdaging, daar 
hou ik van en ik heb al zoveel geleerd en 
leer dagelijks meer.   Er zijn ook nog zoveel 
mogelijkheden om te groeien.  Bij Krusa-
da staat de medewerker ook centraal en 
andere mensen helpen, maakt mij gewoon 
gelukkig. “ Is hoe Ruthselle haar werk bij 
Krusada omschrijft.  

Zoek jij hulp? 
Zit jij in een situatie waar jij hopeloos van wordt of ken jij iemand in zo’n situatie?  Er is hulp .  
In een noodgeval bel de politie. Zij zullen de situatie opnemen en het verder leiden naar de juiste instanties of jou als noodgeval zo spoedig mogeli-
jk uit de gevaarlijke omstandigheden halen en in zekerheid plaatsen.   

In het verleden kon men bij Krusada binnenstappen zonder voorafgaande registratie, dat kan niet meer. 
Fundashon Krusada en alle betrokkenen ketenpartners en overheidsinstanties werken samen om de best mogelijke en professionele hulp te bieden. Daar 
hoort ook de persoonlijke inschrijvingsprocedure bij.  
Zo is 'Plenchi di Trabou' verantwoordelijk voor de sociale werkplaats. Zij voeren het interview uit met de persoon en sturen ze uiteindelijk door naar de Krusa-
da sociale werkplaats “Warda-Mi-Rin”. 
De afdeling Walk-in werkt nauw samen met de overheidsafdeling van ” IWO “.  Als een persoon bij de walk-in binnen komt met een geldige ID kan de regis-
tratie ter plekke plaatsvinden en kan die persoon gebruik maken van de twee dagelijkse maaltijden, douchen en/of slapen.  
Bij de vrouwenopvang, kindermishandeling en huiselijk geweld verloopt de registratie via Guiami. 
Gevallen worden gemonitord op urgentieniveau voordat ze naar Krusada worden verzonden.
Als het een kwestie van hoge urgentie is, wordt de politie in de afhandeling betrokken. 
 

Kijk hieronder naar de mogelijke afdelingen op Bonaire die jou verder kunnen helpen.  

Politie: +599 715 8000 
Politie Noodnummer: 911 
Politie Tiplijn: +599 717-7251 
Centrum Jeugd & Gezin (Centrum Jeugd & Gezin): +599 715 72 00 
Integrale wijkaanpak (Geïntegreerde wijkaanpak): +599 717 22 11 
Bureau Slachtofferhulp (Bureau Slachtofferhulp): +599 717 61 81 
Guiami :  advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling HOTLINE 0802 – 0802 
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De Werkprojecten     
VIBES

Alle participanten van Krusada hebben 
de mogelijkheid om te werken in een 
van de beschikbare projecten zoals de 
Groentekas, Timmerwerk, Autogarage, 
Keuken en de winkel op de lagoen locatie. 

Krusada biedt ook sinds 2020 een werkplek 
aan participanten die geen werk kunnen vin-
den op de reguliere arbeidsmarkt en daardoor 
wel het minimumloon kunnen verdienen. 

De projecten bij Krusada zijn zonder winstbel-
ang.  Het geld dat door deze projecten gener-
eert wordt gaat direct terug naar de verschil-
lende projecten van Fundashon Krusada.  

 

Krusada Greenhouse 
Krusada beschikt over een groot tuin-
project met grote kassen. 
Er worden verschillende groentes verbou-
wd voor consumptie zoals lokale spinazie, 
komkommer, basilicum, kropsla, tomaten 
en meer.  

Het Greenhouse project heeft zelfs een 
hydroponic systeem waar de kropsla in 
verbouwd wordt.  

De opbrengst van de verkoop wordt direct 
weer terug geïnvesteerd in het green-
house project. De diensten hebben geen 
winstoogmerk voor Fundashon Krusada. 
De participanten voeren alle taken uit 
onder begeleiding van een teamleider.  
De lokale groenten zijn in verschillende 
supermarkten verkrijgbaar tegen een 
betaalbare prijs in vergelijking met geïm-
porteerde producten. 

Ze zijn ook verkrijgbaar op locatie in de 
Krusada winkel.

Geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 – 
16.30 uur. 

 

Timmerwerk/ 
houtwerkplaats 
Op de hout afdeling, worden in samen-
werking met JCIN  meubels gemaakt. 
Gedetineerden en ex-gedetineerden mak-
en de meubels of houtproducten die ver-
volgens worden verkocht. 

In de houtwerkplaats worden alle soorten 
timmerprojecten op bestelling gemaakt 
zoals hangmat schommel houders, 
groentekassen en schuttingen, stoelen en 
tafels. 

In het werkproject zijn ook verschillende 
jeugdgroepen betrokken die meubels van 
hout of palettes maken.  
 

Autogarage  
De monteur Garage is een project waar 
ex-gedetineerden en gedetineerden het 
mechanic vak kunnen leren onder de 
supervisie van een monteur en uiteindelijk 
hun mechanic’s certificaat kunnen halen.  
Het beschikken van een diploma is belan-
grijk voor wanneer de participanten weer 
terug in de samenleving komen.  

Mensen kunnen hun auto naar de garage 
brengen op Krusada Lagoen voor basison-
derhoud, zoals een olieverversing.  
 

Warda Mi Rln 
Krusada biedt hulp en begeleiding aan 
mensen met een lichamelijke of verstan-
delijke beperking op het werk. 

Er zijn vier werkgebieden : Culinair, Detail-
handel, Kas, Verpakking & Distributie.
Daar kunnen de participanten leren en 
hun vaardigheden ontwikkelen om zo een 
beter perspectief op het leven te kunnen 
creëren.

Uiteraard rekening houdend met de mo-
gelijkheden en beperkingen van elke 
persoon.  
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What ’s new ? 
VIBES

Bij een gezonde groei van Bonaire hoo-
rt ook dat er zorg gedragen wordt voor 
degene die moeite hebben om zich aan de 
veranderingen aan te passen, in moeili-
jke situaties zitten of in aanraking komen 
met de justitie. Krusada heeft de aandacht 
voor deze groepen in onze samenleving en 
helpt mee aan een gezonde ontwikkeling 
van het eiland. 

Directeur Junny legt uit: “wij willen krusada 
in een nieuw licht presenteren en ons recht 
vestigen om aanwezig te zijn, om te laten zien 
waar we voor staan en alles wat we doen 
voor onze klanten en onze gemeenschap. Wij 
willen ook blijven uitbreiden waar nodig en 
waar vraag naar is. “ 

Ook overnachtingen 
De Walk-In, tot nu toe een dagverblijf voor de 
participanten die dakloos zijn, een verslaving-
sprobleem hebben en geen financiële middel-
en hebben voor basisbehoeftes zoals kleding 
en eten.  

De geplande uitbreiden van de slaapruimtes 
en het juiste personeel zal in toekomst zor-
gen dat overnachtingen ook mogelijk worden 
en voor meer zekerheid zal zorgen voor veel 
participanten. 

Meer Resocialisatie 
projecten 
Voor de ex-gedetineerden staan meer pro-
jecten op de lijst.  Certificaties en werk ervar-
ing zijn belangrijk om een baan te vinden. 

Meer woonruimte 
Het woningtekort op het eiland maakt het 
re-integreren van ex-gedetineerden moelijker. 
Een betaalbare en veilige woonomgeving is 
belangrijk voor de stabiliteit in het leven van 
een participant.

Krusada is bezig met een wooncontainer proj-
ect op eigen grond, deze wooncontainers zijn 
betaalbare woonruimtes, hebben een veilige 
omgeving en support dichtbij. 

Restauratie Landhuis 
Guatemala

Het historische landhuis Guatemala torent 
hoog op de heuvel liggend over alle Krusada 
projecten heen en speelt een rol in de ges-
chiedenis van Bonaire. 

De momentele staat van het landhuis maakt 
het onbewoonbaar maar de doelstelling is 
om de financiële middelen te vinden voor de 
restauratie. Het Landhuis zal dan in toekomst 
meer participanten woonruimte kunnen bie-
den. 

Kom kijken! 
Directeur Junny Josephina nodigt ieder-
een uit om te komen kijken. 

“Fundashon Krusada is een baken van 
hoop voor onze participanten. Voor alle 
mensen die ooit zijn afgewezen en een 
tweede kans is ontzegd. Bij Fundashon 
Krusada wordt iedereen geaccepteerd en 
kan zich geaccepteerd voelen. Wij doen 
ons uiterste best om te helpen, terug te 
integreren in de samenleving ofwel te hel-
pen met wat nodig is om een betere versie 
van zichzelf te worden. Dit is Fundashon 
Krusacla, wij zijn erg trots op waar wij voor 
staan. Wij nodigen iedereen die meer wil 
weten uit om contact opnemen. Volg ons 
op onze Facebook-pagina of bezoek ons, 
iedereen is welkom!

Ons team geeft een rondleiding door onze 
faciliteiten en geeft de informatie over 
Fundashon Krusada. Wij willen dat ieder-
een het huidige Fundashon Krusada leert 
kennen en niet die van 20 jaar geleden!” 
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Onze Ketenpartners 
De Justitiële Inrichting 
Caribisch Nederland (JICN) 

De JICN voert namens de Minister van Justitie en Veil-
igheid vrijheidsbenemende straffen en maatregelen uit 
die door een uitspraak van een rechter worden opge-
legd. De locatie Bonaire is zowel een huis van bewaring 
en gevangenis voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
Er is capaciteit voor 113 mannen, vrouwen, vreemdelin-
gen en jeugdigen.  

De JICN valt sinds 10 oktober 2010 onder het beheer 
van DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen). De kerntaak van 
de JICN is het veilig insluiten van gedetineerden, het 
herstellen van de rechtsorde, het voorkomen van recid-
ive (herhaalde criminaliteit) en het bieden van perspec-
tief aan gedetineerden. 

JICN werkt nauw samen met verschillende (keten)
partners zoals politie, het Openbaar Ministerie, de 
reclassering, Forma en zorgorganisaties (o.a. verslav-
ingszorg) om ervoor te zorgen dat het aantal herhaal 
delicten afneemt. Daarom begint JICN, samen met de 
ketenpartners, al tijdens de detentie met de voorbereid-
ing op nazorg en re-integratie. 
Door de gedetineerde goed voor te bereiden op ter-
ugkeer naar de maatschappij, bereiken we gezamenlijk 
vaker ons gemeenschappelijke doel: minder herhaal 
delicten en een veiligere samenleving.  Het JICN plaatst 
ex-gedetineerden bij Krusada, Bario di Adelanto na hun 
detentie. 
   

Stichting Reclassering Caribisch 
Nederland (SRCN) 

SRCN is een zelfstandige stichting werkzaam op drie 
eilanden in de Caribische Regio: Bonaire, St. Eustatius 
en Saba. 
De medewerkers zetten zich in voor veiligheid in de 
samenleving. 

De meesten werken als Reclasseringswerkers en zijn 
degenen die het werk met de cliënten uitvoeren. 
De Reclasseringswerkers kunnen worden ingezet bin-
nen het hele traject van het strafrecht.

Vanaf het moment dat iemand als verdachte wordt 
aangemerkt, op zitting moet verschijnen en een sanctie 
krijgt opgelegd, tot aan een re-integratietraject vanuit de 
gevangenis terug naar de samenleving. 

Bij SRCN werken reclasseringswerkers die opgeleid zijn 
om alle taken binnen het traject uit te voeren. 
SRCN legt structureel verantwoording af over 
werkzaamheden en financiën aan het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid in Nederland, van wie zij subsidie 
ontvangen, en aan de Raad voor de Rechtshandhaving. 
SRCN  houden bij Krusada, Bario di Adelantio toezicht 
over de ex- gedetineerden.  
 

Voogdijraad Caribisch Nederland 

De Voogdijraad CN is onderdeel van het ministerie van 
Justitie en Veiligheid en wordt ingeschakeld als er erns-
tige zorgen zijn over de opgroei- en opvoedsituatie van 
kinderen tussen de 0 en 18 jaar in Caribisch Nederland. 
De Voogdijraad CN komt op voor deze kinderen door 
hun (gezins)situatie te onderzoeken en te adviseren 
over wat de beste oplossing is voor het kind. 
Bij alle werkzaamheden van de Voogdijraad CN staat 
het belang van het kind centraal. De Voogdijraad CN 
plaatsen jongeren in samenwerking met het jeugdstra-
frecht. 
 

Jeugdzorg 

            Jeugdzorg Caribisch Nederland wil dat elk kind 

gezond en veilig kan opgroeien. Een kind dat plezier 
kan maken, leert wat zijn talenten zijn en hoe het bij kan 
bijdragen aan de maatschappij, gaat de beste toekomst 
tegemoet. 

Als een kind in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, is het 
de taak van Jeugdzorg om te zorgen voor een veiligere 
situatie, zodat een kind zich goed kan blijven ontwikkel-
en. Dit doet Jeugdzorg bijvoorbeeld door het bieden van 
opvoedhulp, training en bemiddeling, pleegzorg en de 
opvang en begeleiding van kinderen in crisissituaties. 

Ook is Jeugdzorg verantwoordelijk voor de uitvoering 
van jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclasser-
ing. 
Daarbij begeleidt Jeugdzorg kinderen die door de rechter 
onder toezicht werden gesteld en jongeren die een (taak)
straf opgelegd kregen. Jeugdzorg plaatst minderjarigen 
in huiselijk geweld situaties bij Krusada Refugio Tabitha.  
  

 Plenchi di Trabou  

Plenchi di Trabou is een centraal punt waar werkzoekers en 
werkgevers terecht kunnen voor informatie en dienstverlen-
ing op het gebied van werk. Plenchi di Trabou gelooft dat 
werk de beste weg uit armoede is. 

Het openbaar lichaam en het rijk werken samen binnen 
Plenchi di Trabou. Arbeidsbemiddeling is een taak van het 
eiland (OLB) en de verlening van onderstand en werkver-
gunningen is een taak van het rijk (RCN-unit SZW). 
Het openbaar lichaam en het rijk willen binnen Plenchi 
di Trabou nauwer met elkaar samenwerken. Zo kunnen 
werkzoekers en werkgevers beter geholpen worden en ver-
sterken we de sociaaleconomische situatie van Bonaire. 
Plenchi di Trabou plaatst participanten met een  beperking , 
die geen werk kunnen vinden op de normale arbeidsmarkt,  
bij Krusada  
   

Akseso 

Sentro Akseso Boneiru is dé nieuwe organisatie voor sociale 
hulpverlening op Bonaire. 

In Sentro Akseso zijn de diensten van een aantal bestaande 
organisaties zoals ;
het Centrum van Jeugd en Gezin, het sociaal wijkteam, 
advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 
Guiami, maatschappelijke ondersteuning en Jeugdgezond-
heidszorg.  
Akseso plaatst vrouwen die huiselijk geweld hebben ervaren 
bij Krusada, Refugio Tabitha.  
  

Mental Health Caribbean (MHC) 

MHC organiseert in opdracht van het Zorgverzekeringskan-
toor Caribisch Nederland de psychische, psychiatrische 
en verslavingszorg voor de eilanden Bonaire, Saba en 
Sint-Eustatius. 

MHC ondersteunt en heeft de functie om een clients te 
plaatsen in he geval van overheersende verslavingsprob-
lematiek en psychiatrie. Het MHC heeft een jarenlange 
samenwerking met Krusada.  MHC cliënten kunnen voor 
dagbesteding bij Krusada terecht en de samenwerking 
verloopt heel goed. Vanwege Covid zijn enkele activiteiten 
stil komen te liggen maar dit wordt opgepakt. Dagbesteding 
is belangrijk voor psychiatrische patiënten omdat zij hierdoor 
structuur krijgen. 
   

Openbare lichaam Bonaire 

Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) voert taken uit die 
direct van belang zijn voor haar inwoners. 
Het OLB is opdrachtgever vanuit de ministeries.  

 
 

Bureau slachtofferhulp 

Bureau Slachtofferhulp helpt slachtoffers na een misdrijf, 
verkeersongeval, calamiteit of een vermissing. 
Zij bieden emotionele, praktische hulp en juridische onders-
teuning. Ondersteunend in de hulp voor slachtoffers die een 
trauma hebben ervaren.  
 

Korps Politie Caribisch Nederland 
(KPCN) 

Het Korps Politie Caribisch Nederland staat voor een intege-
re en betrouwbare politieorganisatie, die zegt wat ze doet en 
doet wat ze zegt. 
Een organisatie die waakzaam en dienstbaar is en daad-
krachtig en professioneel optreedt: vriendelijk als het kan, 
streng als het moet. 
De KPCN plaatst in crisis gevallen van huiselijk geweld een 
persoon bij Krusada  Refugio Tabitha en heeft de functie als 
ondersteunend orgaan.  
 

Scholengemeenschap Bonaire 
(SGB) 

SGB/ VMBO geeft het vak “vakcollege” waarbij de leerlingen 
bezig zijn met manuele handelingen. 
In leerjaar 1 bieden zij twee routes aan: techniek en Mens 
& dienstverlening. Aan het eind van leerjaar 1 kiezen de 
leerlingen voor één van de vak routes. 
SGB bezoekt Krusada met verschillende klassen. 
Op deze manier maken leerlingen kennis met de Krusada 
groenteteelt. SGB-leerlingen kunnen bij Krusada stage 
lopen. Op deze manier krijgen de leerlingen veel waardering 
en begrip voor de natuur. Ook komen ze erachter wat een 
plant nodig heeft om te groeien.  
 

Kadera 

Kadera is een opvang voor slachtoffers huiselijk geweld in 
Overijssel, die zich inzet voor veiligheid in relaties, nu en 
later. 

Kadera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam 
herstellen en kans op herhaling van geweld en misbruik 
verkleinen.Kadera werkt aan herstel om zo herhaling en 
terugval te voorkomen. Dit doen zij door vrouwen, mannen 
en hun kinderen op te vangen en ook door voorlichting en 
trainingen te verzorgen. Bij voorkeur voorkomen zij opname 
in de opvang en bieden zij begeleiding bij mensen thuis. 

Kadera heeft al een aantal jaar een prettige samenwerking 
met vrouwenopvang Krusada op Bonaire die, sinds 2019, 
opvang bied aan slachtoffers van huiselijk geweld in de 
regio.  Hier heeft Kadera, in opdracht van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de afgelopen jaren 
aan bijgedragen door onder andere het meedenken in het 
opzetten van de opvang, ketensamenwerking en door bege-
leiding en het trainen van medewerkers van Krusada op het 
gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.  

Daarnaast heeft Kadera een jarenlange bijdrage geleverd 
aan de inter-eilandelijke werkgroep om zo te komen tot een 
goed werkend verwijssysteem van slachtoffers van huiselijk 
geweld binnen de landen en bijzondere gemeentes van het 
Nederlands Koninkrijk. Zij nemen deel aan de conferenties 
No Mas No More, aanpak van huiselijk geweld en kinder-
mishandeling binnen het Nederlandse Koninkrijk. 
 
 

Exodus Nederland 

Hulp tijdens en na detentie. Iedereen verdient een extra 
kans. Als mensen vrijkomen, willen ze vaak een ander pad 
bewandelen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. 
Exodus staat aan hun zijde en helpt hen vooruit. 
Gedetineerden, ex-gedetineerden en achterblijvende fami-
lieleden zijn welkom, want we moeten het samen doen. 
Exodus Nederland is een ondersteunende partner  voor Kru-
sada om de  deskundigheid te bevorderen op dit vakgebied.
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