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Junny Josephina  VIBES

Directeur Fundashon Krusada 

Terugblikkend op het afgelopen jaar vertelt 
Junny, directeur van Stichting Krusada: 
”2022 was weer een spannend jaar, gevuld 
met uitdagingen: de coronapandemie, per-
soneelsveranderingen en op het eind nog 
overstromingen en waterschade.”

Cliënten & participanten 
Krusada heeft in 2022 meer cliënten en partic-
ipanten gehad dan ooit. De ‘Walk-In’ in Antriol 
verzorgt veertig cliënten, de vrouwenomvang 
‘Thabita’ zit bijna altijd vol en de dagbesteding, 
‘Warda Mi Rin’ heeft vijftien participanten.  ‘Bario 
Adelanto’ huist twaalf cliënten. 

Stress
In de afgelopen jaren merkt men een duidelijke 
stijging in duale diagnoses: dan hebben wij het 
niet alleen over bijvoorbeeld een verslaving, 
maar ook over mentale problemen en lichtver-
standelijke beperkingen die hand in hand gaan. 
De wetenschap heeft uitgevonden dat lang-
durige stress, bijvoorbeeld door armoede, de 
hersenfuncties beïnvloeden. Sinds de struc-
turele veranderingen in de periode van 2010-
2015 zijn er veel veranderingen en nieuwe 
regels geïntroduceerd. Veel mensen in de 
gemeenschap  hadden moeite om zich daarin te 
vinden. De armoede is gestegen en de kinderen 
krijgen minder aandacht omdat de ouders vaak 
meerdere banen moeten werken om rond te 
komen. Vaak gaan kinderen zonder voeding op 
school. De sociale normen zijn aan het ver-
schuiven en dat gaat gepaard met problemen 
en helaas vaak zonder oplossingen.

Educatie 
    We weten nu ook meer over onder andere 

autisme en kunnen duidelijk zien dat er behoefte 
is aan speciaal onderwijs. Het schoolsysteem 
is vooruitgegaan maar moet moderniseren om 
onze volgende generatie überhaupt de kans te 
kunnen bieden om op de internationale markt te 
kunnen concurreren.

Onze meest belangrijke doelstelling als organ-
isatie is om te helpen en begeleiden waar het 
nodig is. Wij observeren de ontwikkelingen en 
maken mee waar om hulp gevraagd wordt. Nu 
kunnen wij vaak pleisters plakken maar niet de 
wond behandelen. Wij vechten voor verbeterin-
gen.  

Professionals
Wij hebben wisselingen gehad in personeel en 
soms ook een tekort, maar het huidige team 
staat als een huis. Wij zorgen ervoor dat het 
team de veranderingen en nieuwe behoeftes 
aan kunnen en het professionele knowhow 
heeft om op de juiste manier te handelen. Wij 
hebben in het afgelopen jaar veel geïnvesteerd 
in het scholen en trainen van ons personeel.
Terugkijkend op het jaar merken wij dat er 
steeds meer vraag naar onze diensten is en 
dat wij steeds meer nodig zijn en wij doen er 
alles aan om verbetering te brengen voor de 
gemeenschap. 

2023

Subsidies & fondsen
Het jaar 2023 heeft al een volle agenda, legt 
de directeur uit: “Wij zitten op volle capaciteit 
en hebben fondsen en subsidies aangevraagd 
waar maar mogelijk is om onze diensten te sta-
biliseren, verbeteren en uit te breiden.”

Renovatie 
Het Landhuis, gelegen op het terrein van Kru-
sada lagoen, zal in 2023 gerenoveerd worden 
en in de toekomst woonruimte bieden aan meer 
participanten en worden gebruikt als kantoorrui-
mte. 

Citadel Project 
Het Citadel (beschermd) project van 20 con-
tainerhuizen is in ontwikkeling en is bedoeld 
om meer woonruimte te bieden. Er is een grote 
behoefde aan betaalbare woonruimte en het 
Citadel project kan daar perfect op inspelen. 

Educatie
Wij willen graag de praktijkprojecten voor jon-
geren opnieuw opstarten omdat er geen alter-
natieven zijn voor jongeren die moeite hebben 
om de schooleducatie te volgen en een meer 
praktijkgerichte manier van educatie te volgen. 
Wij hebben bijvoorbeeld een autogarage, hout-
bewerking en natuurlijk de greenhouses. 

Greenhouses
Helaas hebben wij aan het eind van het jaar 
grote schade opgelopen bij ons greenhouse-
project  door de enorme wateroverlast. Er waren 
plannen om het project uit te breiden maar nu 
moeten we eerst herinvesteren in reparaties.  
Het is ook duidelijk geworden dat er historisch 
een rooi (rivier) over het terrein loopt en dat 
er infrastructuurplannen ontwikkeld moeten 
worden om gebruik van het water te kunnen 
maken en jaarlijkse schade te voorkomen. 

5 jaar directeur
Junny heeft in 2022 zijn 5-jarig jubileum als 
directeur van Krusada mogen vieren. In een 
revisie op deze tijd legt hij zijn taak uit: “Je moet 
soms een leeuw zijn; wakend en vechtend, en 
op een ander moment een lam, en de zachtheid 
vinden. Dan zijn er momenten dat je een arend 
moet zijn om het overzicht te houden en ook 
soms slim als een vos moet zijn om je doelen 
te bereiken. Iets anders wat ik geleerd heb is 
het geduld en hoog incasserende vermogen 
hebben, observeren, een analytische beslissing 
nemen en het grotere plaatje voor ogen heb-
ben. Krusada is niet gewoon een baan maar je 
moet de behoefte om andere mensen te willen 
helpen, in je hart en ziel hebben zitten. Ook al 
zijn er steeds weer uitdagingen, ik kijk niet naar 
goed of slecht maar focus op het leerproces.  
En buiten dat houd ik van uitdagingen,” lacht 
Junny. 

Dankbaar

Bonairiaanse gemeenschap 
“Ik ben dankbaar voor de gemeenschap die ons 
als organisatie geaccepteerd heeft.  En ook de 
afgelopen 10 jaar in ons greenhouseproject is 
blijven geloven en steunen, wat we in deze edi-
tie iets meer belicht hebben. Het is een project 
wat verse groentes voor de gemeenschap moet 
leveren maar wat ook een belangrijk werkproj-
ect van onze participanten is. Groente verbouw-
en op grote schaal op Bonaire is niet makkelijk 
maar wij blijven doorontwikkelen en met de hulp 
van andere professionele organisaties blijven 
wij aan verbeteringen werken. 

Het team   
Ik ben ook heel dankbaar voor mijn team.  Elk 
bedrijf of organisatie draait alleen op de kracht 
van het team. Het zijn echte bikkels; er waren 
moeilijke momenten, vooral als wij onderbezet 
waren, maar zij gingen gewoon door. Als direc-
teur vraag ik ook veel van mijn personeel maar 
ik zou nooit meer vragen dan ik zelf zou geven. 
Ze zijn sterk en het is duidelijk dat zij passie 
voor onze participanten en cliënten hebben en 
daarvoor komen ze ook ieder dag weer op hun 
werk.“

Het jaar 2022 & 2023 
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VACATURE

Krusada is per direct op zoek naar een: 

Medewerker Groenteteelt 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 
opzoek naar jou!

Warda Mi Rin Groenteteelt 
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 groenteteelt.

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 begeleiden van mensen met een verstan-
delijke beperking als het coördineren van het werk in het groenteteelt.

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 cliënten aanspreekt op hun eigen rol, taak en verantwoordelijkheden. 

Wie ben jij
Je hebt aantoonbare kennis van verschillende soorten groenten en planten. Je bent een enthousiaste medewerker die actief bezig kan zijn en hebt 
passie voor het werk.

Wat vragen wij
• Minimaal MBO werk en denkniveau. (Voorkeur opleiding in agrarische sector)
• Ruime ervaring in groenteteelt.
• Kennis hebben van groenteteelt.
• Beheersing van Papiaments en Nederlands.
• Werkt graag met mensen met een licht verstandelijke beperking.
Competenties:
• Flexibiliteit.
• Samenwerken.
• Plannen en organiseren.

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 $ 1.379 en maximaal $ 1.888 bruto per maand bij 
een fulltime dienstverband. Het salaris wordt  aangevuld met een pakket aan goede secundaire arbeidsvoorwaarden en met doorgroei opleidingsmo-
gelijkheden.

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

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 dienstverlening aan in samenwerking met de eilan-
delijke 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 ac-
tief op het terrein van begeleiding van participanten met een verslaving, crimineel verleden, beperking, crisissituatie 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, onder-
nemende, creatieve medewerkers met enthousiasme gebruiken!
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Marc Anthonia
VIBES

GET 2 KNOW US 

Marc Anthonia werkt als Groenteteelt 
medewerker bij Krusada op de afdeling 
Warda Mi Rin, Greenhouses. 

Marc is geboren en getogen op Curaçao. 
Hij heeft de lagere en middelbare tech-
nische school afgerond en wilde graag 
met computers en elektronica werken. 
Hij kwam bij een tv-station terecht, waar 
hij als loopjongen begon en doorgroeide 
naar cameraman. Hij heeft daar tien jaar 
gewerkt.

Op een visite aan Bonaire bezocht hij 
een kennis die ook participant bij Krusada 
was door zijn verstandelijke beperkingen. 
Met het gevoel dat hij nog niet terug wilde 
naar Curaçao ging hij om zich heen kijken 
en hoorde dat er een vacature vrij was bij 
Krusada.

Van jongs af aan was Marc al gek op 
kruiden en koken en geïnspireerd door 
zijn vader en zijn oma groeide hij zijn 
eigen planten kleinschalig, maar hij wilde 
altijd meer leren. Het werk bij Krusada 
bood hem precies deze mogelijkheid en 
ook een niewe uitdaging; het werk met 
verstandelijk en lichamelijk beperkte 
mensen.  

Zijn sollicitatie verliep positief en hij werd 
bij Krusada aangenomen voor het green 
project. Maar Marc houdt van leren in het 
algemeen en op de avonden en in het 
weekend werkt hij bij NOS tv als cam-

eraman.  Het is belangrijk voor hem om 
nieuwe dingen te ontdekken en dan zijn 
passies te kunnen volgen. 

Dat werd hem ook heel erg duidelijk toen 
hij eerder naar Nederland verhuisde waar 
hij non stop aan het werk was en er geen 
tijd was om andere en nieuwe dingen te 
leren en te doen; dat was uiteindelijk ook 
de reden waarom hij weer terugkeerde 
naar de eilanden.  

In diverse scholingen in een, voor hem, 
heel nieuw gebied, het werken met 
participanten met beperkingen, heeft hij 
geleerd om de beperkingen te herkennen 
en hoe daarmee om te gaan. Toch blijft dat 
natuurlijk een uitdaging. “Er wordt natuurli-
jk wel gekeken waar mijn grenzen zijn en 
hoe ik op dingen reageer en er wordt heel 
erg op gelet wat ik zeg en dat kan ook 
tegen je gebruikt worden,” legt Marc uit. 
Door de scholingen weet hij nu goed waar 
hij op moet letten en hoe te reageren. 
“Maar het werk met de participanten is 
leuk, vooral als je hen kunt motiveren en 
iets kunt leren en vervolgens hun positieve 
ontwikkeling kunt zien.” 

Marc volgt ook regelmatig cursussen op 
plantengebied, zoals over vitamines, min-
eralen, het herkennen van ziektes, bacte-
riën, voeding en over de laatste vernieu-
wingen in het hydroponics systeem. 

Zijn dagelijkse werk bestaat uit het bege-
leiden van de participanten en het bewak-
en van de gezonde ontwikkeling van de 
groentes, van stek tot de oogst. Men kan 
wel uit zijn verhaal horen dat planten zijn 
passie zijn.  “Het is vaak wel druk, maar 
er zijn ook momenten dat ik helemaal op 
kan gaan in de planten en daarin ook een 
stuk rust kan vinden. De commerciële 
aanbouw van groentes is natuurlijk ook 
heel anders dan mijn kleinschalige privé-
tuin en dat is een leuke uitdaging voor 
mij,“ zegt de altijd leergierige Marc.

“Ik hoop nog veel meer te kunnen leren 
omdat ik ervan houd om de dingen die 
ik doe ook zo goed mogelijk te doen. En 
natuurlijk wil ik meer kunnen doen voor 
de participanten, het is een genoegen om 
te zien hoe zij stappen vooruit maken,” 
is zijn antwoord op de vraag over zijn 
toekomstplannen. “Maar ik wil ook graag 
meubels bouwen, en schilderen en aan 
auto’s sleutelen”, lacht hij. 

Hij hoeft niet ver te zoeken want ook dat 
is geen probleem bij Krusada omdat ook 
deze projecten hier bestaan en daar kan 
hij zich helemaal uitleven. 

Werken bij Krusada 
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VIBES

We hadden het eerder over een andere 
passie van Marc, het koken. Hieronder 
is een heerlijk recept van Marc, hieri 
waarin hij de verse ingrediënten uit 
eigen aanbouw verwerkt. 

Veel plezier en eet smakelijk! 

Recept 

Stoofvlees - Karni Stoba
Ingrediënten
750 gram rundvlees
1 citroen of limoen
2-3 eetlepels olie
1 ui, gesnipperd
1 paprika, klein gesneden

1 tomaat, klein gesneden
2 teentjes knoflook, fijngesneden
1 vlees bouillonblokje
Peper, kerriepoeder, komijnpoeder naar 
smaak
Verse rozemarijn naar smaak
Verse thijm naar smaak 
1 eetlepel soya sauce (Ketjap Asin), maggi
2 theelepels picca ( hete peper) 
2 eetlepels tomatenpuree of 1 eetlepel to-
matenpasta
Rode wijn naar smaak
Ongeveer 250 ml. water (indien meer nodig 
wat meer toevoegen)

TIP: gebruik zoveel mogelijk verse groentes 
en kruiden. Je merkt het verschil in smaak!  

Bereidingswijze

- Was het vlees met water en limoensap 
droog het met keukenpapier
- Snij het vlees dan in medium blokjes. 
- Doe dit vlees in een pan met olie, ui, papri-
ka, tomaat, knoflook, bouillonblokje, peper, 
kerriepoeder, komijnpoeder, sojasaus, maggi.  
Alles goed mengen en voor een paar minuten 
laten sudderen. 
- Tomatenpuree en water en rode wijn toevoe-
gen en goed mengen. Doe het deksel op de 
pan. 
Op een laag vuurtje laten sudderen. (rond 2-3 
uur) Vul wat warm water bij, totdat het vlees 
gaar is en de saus gereduceerd is. 

Dit gerecht kan geserveerd worden met witte 
rijst, Funchi ( lokaal maismeel product)  of 
Morro rijst (rijst met bonen) en met gebakken 
banaan en/ of groenten.

Serveertip

Men kan gestoofd vlees ook met aardappel-
en koken. Ongeveer 15 minuten voordat het 
vlees gaar is de aardappelen toevoegen  (2 
grote aardappelen in blokjes) 

Participanten 
bij Krusada 
De meeste inwoners van Bonaire hebben 
al kennis gemaakt met een van de pro-
ducten van Krusada: groentes. 

Krusada beschikt over een tuinproject met 
grote kassen en een hydroponic systeem 
om diverse groentes te verbouwen.  Deze 
groentes vinden wij weer terug in de lo-
kale supermarkten. De opbrengst hiervan 
wordt direct weer geherinvesteerd in de 
greenhouses aangezien de diensten van 
de stichting Krusada geen winstoogmerk 
hebben. De greenhouses vallen bij Krusa-
da onder de afdeling Warda Mi Rin en is 
een van de vier werkgebieden in de so-
ciale werkplaats. 

Warda Mi Rin 
Warda Mi Rin is een maatschappelijk proj-

ect, dat hulp en begeleiding biedt op het 
werk aan mensen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking.  Het zorgt voor 
een veilige werkomgeving en adequate 
persoonlijke begeleiding. Hier leren de 
participanten hun vaardigheden te ontwik-
kelen, zelfvertrouwen op te bouwen en 
een beter perspectief voor hun toekomst 
te creëren. 

FORMA
Krusada heeft diverse ketenpartners, 
zoals FORMA. FORMA is een opleid-
ingscentrum voor volwasseneneducatie 
en onderwijs met als doel volwassenen 
een kans op educatie, vorming en of 
onderwijs te bieden, zodat zij een vol-
waardige plek kunnen innemen op de 
arbeidsmarkt. FORMA gaat ervan uit dat 

Koken met 
Krusada 

elk individu in staat is zich te ontwikkelen 
tot een onafhankelijk individu in onze ge-
meenschap door middel van trainingsacti-
viteiten, onderwijs en begeleiding.
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Randall Alberto 
VIBES

GET 2 KNOW US 
Participanten bij Krusada  

Randall is een van de participanten in het Green-
house project bij Krusada. Via Forma heeft 
Randall deelgenomen aan een ATL (Arbeidsto-
eleiding) een opleidingstraject van de afdeling 
Sociale Kanstrajecten Jongeren (SKJ), en werkt 
nu inmiddels al drie jaar bij Krusada.  

Randall had lichamelijke problemen in het 
verleden maar de doctoren op het eiland konden 
niets vinden. Zijn vader was ervan overtuigd dat 
er wel wat mis was en nam hem mee naar Co-
lumbia waar hij de diagnose epilepsie kreeg. Nu, 
met de juiste medicatie heeft hij geen problemen 
meer. Natuurlijk moet hij oppassen dat hij niet op 
zijn hoofd valt, vooral als hij voetbal speelt. Op 
zijn werk is iedereen altijd ingelicht waar hij is, 
zodat er snel hulp is in het geval van een epilep-
tische aanval. In het geval van een aanval neemt 
de teamleider contact op met het aangewezen 
familielid en een dokter of ziekenhuis. 

Het leven verloopt natuurlijk niet altijd even 
soepel en problemen aan het thuisfront brengen 
verdriet, onrust en boosheid, en in Randalls geval 
ook het gebruik van drugs. Een interventie van 
zijn vader met de waarschuwing dat Randall met 

zijn drugsgebruik niet meer lid van de voetbalclub 
kon blijven heeft hem uiteindelijk weer op het 
rechte pad gebracht en nu is hij drugsvrij.

Over zijn werk bij Krusada zegt Randall: “Ik heb 
veel geleerd en ik hoop nog meer te kunnen 
leren. Later wil ik graag mijn eigen Kunuku met 
geiten, kippen en natuurlijk groentes. Nu plant ik 
bij mijn moeder en oma pompoen, watermeloen 
en andere planten, maar alleen kleinschalig. Ik 
houd ook van dieren: ik heb vissen en een kat.”

Een werkschema legt vast wie welke taken 
overneemt zoals onkruid plukken, oogsten, sla 
snijden, verpakken, stekken, kiemen en nieuwe 
kiemplanten potten; iedereen pakt aan waar 
mogelijk. Een werkdag in de greenhouses begint 
om 8 uur in de ochtend en duurt tot half 5 in de 
namiddag.

Veranderingen zijn soms iets moeilijker voor Ran-
dall en het verbouwen van groentes op Bonaire 
blijft een uitdaging: de hitte, weinig water, veel 
ongedierte, ziektes en bacteriën vragen om 
oplossingen en flexibiliteit. Yahaira Look, team-
leider van Warda Mi Rin, heeft een goede ver-

standhouding met Randall opgebouwd en is erg 
tevreden met zijn werk.  “Door goede uitleg en 
eerlijke communicatie kan Randall met veran-
deringen omgaan,” zegt Yahaira. 

Plenchi di Trabou 
Een andere ketenpartner van Krusada is Plenchi 
di Trabou. Plenchi di Trabou is een centraal punt 
waar werkzoekers en werkgevers terecht kunnen 
voor informatie en dienstverlening op het gebied 
van werk. Het Openbaar Lichaam en het Rijk 
werken samen binnen Plenchi di Trabou. Arbe-
idsbemiddeling is een taak van het eiland (OLB) 
en de verlening van onderstand en werkvergun-
ningen is een taak van het Rijk (RCN-unit SZW). 
De doelstelling is om maximale kansen te bieden 
voor de inwoners van Bonaire op gebied van werk 
en de doorstroom naar beter betaalde banen te 
verbeteren.

Militza Pieterz
Militza Pieterz is een van de participanten bij 
Krusada die via Plenchi di Trabou werk bij Krusada 
gevonden heeft in de Warda Mi Rin projecten. 

Militza heeft een redelijk normaal leven geleid 
met een schoonmaakbaan en haar familie van 5 
kinderen totdat zij uitgleed en haar been beschad-
igde. Maar dat was nog niet het einde van het 
verhaal. Een vetbult (lipoom) aan haar arm moest 
verwijderd worden en drie operaties verder kon 
zij haar arm nauwelijks meer gebruiken en had ze 
geen kracht meer om maar iets te grijpen of vast 
te houden. Per toeval zeven jaar later gedurende 

een reis, ging op de airport de metaaldetector af en 
bleken er nog nietjes van de operatie in haar arm 
te zitten die haar zenuwen beschadigd hebben.  
De doktoren gaven aan dat de schade onherstel-
baar is.  Door de pijn en haar lichamelijke beperk-
ing kon Militza geen volle baan meer werken maar 
ze kon ook geen geschikte baan voor haar omstan-
digheden vinden. 

Militza kwam in de onderstand en werd door Plen-
chi di Trabou doorverwezen naar Krusada, Warda 
Mi Rin waar zij sinds een jaar hulp en begeleiding 
krijgt voor haar lichamelijke beperking op het werk. 
Militza kan nu een volle baan werken en heeft 
twee functies binnen Warda Mi Rin. Zij werkt in het 
Greenhouse project en als kassamedewerker in de 
Krusada shop, op de locatie Lagoen. 

Yahaira Look, haar teamleider is heel erg tevre-
den met Militza: “Ik ben zo trots op haar. Zij kan 

alle taken invullen, ze is vriendelijk in de winkel, 
gaat netjes om met het geld en is erg sociaal in de 
omgang met de andere participanten.“ 

Militza houdt van planten; vooral van boemen en 
natuurlijk gaat haar voorkeur uit naar het werk in 
het greenhouse. “Ik houd vooral van het potten en 
stekken, ik heb ook thuis heel veel planten zoals 
banaan, papaja, spinazie en nog veel meer. Ik doe 
alles, van onkruid plukken tot spinazie oogsten en 
nieuwe soorten stekken of kiemen. Maar ook in de 
winkel weet ik wat de keuken klaar maakt en welke 
oogst wij op de dag hebben en natuurlijk probeer 
ik het te verkopen!”, lacht zij.  Ze is ook erg blij met 
haar teamleider Yahaira: “Als ik eens verdrietig 
ben of zorgen heb, kan ik altijd bij Yahaira terecht, 
zij heeft altijd een luisterend oor voor mij.” 
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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 werkzaamheden zoals rapporteren, sig-
naleren, praktisch begeleiden en het aanleren van vaardigheden aan cliënten. Een geldig rijbewijs een vereiste. De functie valt 
binnen hetteam 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 cliënten 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 Administratie tel 
00 599-717-2233.
Wij zien graag je CV met motivatiebrief tegemoet per email naar vacatures@krusada.nl. Inwinnen van referenties en het aanlev-
eren 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, woonbege-
leiding 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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Stephanie GET 2 KNOW US 
Participanten bij Krusada 

VIBES

Sentro Akseso 
Sentro Akseso Boneiru is een organisatie 
voor sociale hulpverlening, in samenwerking 
met Exodus Nederland en Krusada, Refugio 
Thabita Vrouwenopvang als ketenpartner.
Onder Sentro Akseso vallen 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 Jeugdgezondheidszorg.  

Refugio Tabhita, Vrouwenopvang Bonaire/ 
Crisisopvang vrouwen 
Actuele cijfers geven duidelijk aan dat het 
huiselijk geweld op het eiland heeft toege-
nomen. Krusada zette dit project op om de 
vrouwelijke slachtoffers en kinderen een veilig 
onderkomen te kunnen bieden in vorm van 
een crisisopvang.  

Refugio Tabhita, de vrouwenopvang, biedt 
een veilige en beschermde plek aan vrou-
wen en hun kinderen die het slachtoffer zijn 
van huiselijk geweld op Bonaire.  De vrou-
wenopvang biedt plaats aan participanten 
met of zonder kinderen.  De vrouwen, die 
participanten zijn van de opvang, zijn gemeld 
en goedgekeurd of door de politie als een 
spoedgeval aangewezen.

Stephanie
Stephanie, participant van Refugio Thabita, 
was al enkele jaren eerder bij Thabita ter-
echtgekomen. Toen haar voormalige partner 
met een alcoholprobleem, ongepaste sek-
suele handelingen voor haar kinderen ging 
uitoefenen, werden haar eigen jeugdtrauma’s 
getriggerd en raakte zij in paniek. Het was de 
druppel die de emmer liet overlopen.  Stepha-
nie heeft toen om hulp gevraagd en kon voor 
drie maanden bij Refugio Thabita veiligheid, 
rust en emotionele steun vinden.   

Helaas was dat niet haar laatste ervaring met 
de vrouwenopvang. Toen zij haar laatste part-
ner verliet, kwam hij met geweld en dronken 
haar nieuwe woning binnen en sloeg haar. 
Stephanie meldde het incident bij de politie 
en kwam via Akseso en een intakegesprek 
weer bij Refugio Thabita terecht. Daar kreeg 
zij een kleine woning en kon zij in eerste 
instantie met haar baby en later met ook haar 
twee andere kinderen terecht.  

Stephanie legt uit: ”Het ging mij vooral om de 

veiligheid van mijn kinderen. Ik had in mijn 
jeugd ook al situaties meegemaakt en daar 
heb ik zware trauma’s aan overgehouden, dat 
wil ik niet voor mijn kinderen.”  

Buiten de veilige woonruimte krijgen de 
participanten emotionele steun, financiële 
steun en hulp in het reilen en zeilen van het 
dagelijks leven. “Ik ben als kind vooral bij mijn 
oma groot geworden, en hoefde helemaal 
niets zelf te doen, maar heb daardoor ook 
niet geleerd om voor mijzelf te zorgen,” zegt 
Stephanie.

Participanten bij Thabita hebben een pro-
gramma wat zij doorlopen, en regels waar zij 
zich aan moeten houden om uiteindelijk weer 
op zichzelf te kunnen leven. “Ik ben nogal ei-
genwijs en niet gewend om naar andermans 
regels te leven. In het begin is het moeilijk 
en soms word je depressief ervan, maar 
gesprekken en psychologische hulp helpen 
om een vaste routine te ontwikkelen en je lev-
en op een goede manier te regelen. Een keer 
per week komen alle participanten bij elkaar 
en praten ze over hun problemen en zoeken 
gezamenlijk naar verbeteringen.  Bij Thabita 
helpen zij mij ook om de kinderen naar school 
te brengen en voor hen een stabiele, veilige 
omgeving te creëren.”

Op de vraag wat vrouwen over Thabita moet-
en weten zegt Stephanie: ”Sommige mensen 
denken dat Refugio Thabita voor drugsver-
slaafden is of geestelijk beperkte vrouwen 
maar dat is niet zo. Het is een plek waar je 
terecht kan als je thuissituatie onveilig is, het 
geeft je ‘peace of mind’ en veiligheid voor je 
kinderen.”  

Stephanie heeft ook werk gevonden binnen 
de Krusada organisatie als kok op de Lagoen 
locatie. Hier werkt zij samen met participant-
en van de veilige werkplaats Warda Mi Rin , 
de afdeling voor lichamelijke en geestelijke 
beperkingen. Met drie participanten koken 

zij dagelijks eten voor meer dan vijftig partic-
ipanten en medewerkers.  Stephanie is ooit 
begonnen met een koksopleiding maar raakte 
zwanger en kon de studie niet afmaken.  Mo-
menteel heeft zij een soort leidende functie in 
de keuken. “Het is een grote verantwoording 
maar het is leuk om andere mensen iets te 
leren en te zien hoe zij per dag beter worden 
in hun werk.“ 

Thabita helpt om nieuw toekomstperspec-
tief te krijgen. Stephanie heeft als doel een 
chefkok opleiding te volgen maar dat is niet 
makkelijk met drie kinderen. “Mijn teamleider 
Sjarnarda heeft mij geleerd om het leven op 
een andere manier te bekijken en om een 
goed voorbeeld voor mijn kinderen te zijn. Ik 
wil niet dat zij dezelfde trauma’s krijgen als 
ik. Ik wil graag chefkok worden en wil naar 
Nederland verhuizen waar ik studiefinancier-
ing kan krijgen en een heel nieuw begin kan 
maken; weg van alles wat ik meegemaakt 
heb op Bonaire.”  Krusada helpt haar in het 
hele proces. 

Het gaat natuurlijk niet van de ene op de 
andere dag, maar met een vaste baan, een 
veilige woonplek, hulp voor haar kinderen 
en de begeleiding in haar financiën en het 
verhuisproces kijkt Stephanie vooruit op haar 
toekomst.  Koken is haar passie en leiding 
geven zit in haar persoonlijkheid. Stepha-
nie zegt met een lach: “Als ik kook kom ik 
altijd vragen of het lekker was, ik houd van 
het koken, borden opmaken en voor andere 
mensen zorgen, ik word straks net als in de 
film Ratatouille, where the magic happens”. 
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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 func-
tionaris 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 minimaal MBO4 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 handelen;
• 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 salaris bedraagt, 
afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal $ 1329 en maximaal $ 1888 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. 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 Administratie tel 00 599-717-
2233.

Wij zien graag je CV met motivatiebrief tegemoet per email naar vacatures@krusada.nl. Inwinnen van referenties en het aanleveren van een 
VOG is onderdeel van de sollicitatieprocedure

VACATURE

Fundashon (Stichting) Krusada
De Organisatie
Fundashon Krusada is een stichting die gericht is op de gemeenschap in Caribisch Nederland. De stichting streeft ernaar om professionele 
begeleiding op maat te bieden aan personen die een uitdaging ervaren om een connectie te maken met de gemeenschap. De stichting is 
meer dan 20 jaar actief op het terrein van begeleiding van participanten met een verslaving, crimineel verleden, beperking, crisissituatie of 
anderszins. De stichting streeft er ook naar om maatschappelijk te ondernemen ter ondersteuning van de Bonairiaans gemeenschap.

Krusada is een plaats waar nieuwe kansen worden geboden in het leven. Zo heeft de stichting verschillende projecten zoals bijvoorbeeld, 1) 
Beschut Werk, een project voor mensen, die extra hulp nodig hebben ondersteunen middels een maatschappelijk 
werktraject, 2) Adelanto, een project voor mannen, die ondersteuning nodig hebben in het leren van vaardigheden voor een optimaal ter-
ugkeer naar de samenleving, 3) Refugio, een project voor vrouwen, die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld en die tijdelijk behoefte 
hebben aan een veilig woonplek en 4) Walk-In, een project voor (ex)verslaafden dan wel minderbedeelden, die rust en eten kunnen gebruik-
en. 

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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Makieke Lathouwers
Stagelopen bij Krusada  

VIBES

GET 2 KNOW US 

Makieke kwam voor een halfjaar af-
studeeronderzoek doen bij Krusada op 
Bonaire voor haar social work studie in 
Nederland.

In haar hbo-studie heeft zij de mogeli-
jkheid om theorie in de praktijk toe te 
passen. Zij heeft verschillende takken 
aangeraakt en heeft haar passie in de 
geestelijke gezondheidszorg gevonden. In 
haar innovatieopdracht op Bonaire, komt 
zij onderzoek doen en werkt zij een advies 
uit over het beroepsproduct, protocol en 
beleid van Krusada. 

Op de vraag hoe zij op Krusada is ge-
komen, legt Makieke uit: ”Het was altijd 
al een grote droom van mij om naar het 
buitenland te gaan en letterlijk de grenzen 
op te zoeken. Ik ging online zoeken naar 
een rustigere, kleinere locatie, het liefst 
op een eiland en toen kwam ik al snel 
op Bonaire uit. Op het gebied van gees-
telijke gezondheidszorg kwam ik bij het 
MHC (Mental Health Caribbean) terecht 
en heb hen benadert. Helaas konden zij 
geen begeleiding bieden maar hebben mij 
toegewezen aan Krusada. Krusada leek 
verschillende doelgroepen te verzorgen 
en dat sprak mij wel aan. Er werd gekek-
en naar wat mensen echt nodig hadden; 
ik dacht dat is echt iets wat bij mij past. 
Wij hadden twee verhelderende gesprek-
ken over onze verwachtingen en doel-
stellingen.”

Een avontuurlijk type, had Makieke er wel 
vertrouwen in dat het goed zou komen, 

hoewel dit haar eerste buitenlandervaring 
zou worden. “De eerste twee weken ben 
ik meegelopen en heb kennis gemaakt 
met de medewerkers, participanten, de 
verschillende projecten en afdelingen. Nu 
heb ik gesprekken met de medewerkers, 
verzamel informatie over hun bevindin-
gen, wat de participanten nodig hebben 
en de psychische kwetsbaarheden. Ik kijk 
ook waar Krusada voor staat en welke 
visie zij willen uitdragen en heb gesprek-
ken met ketenpartners. Ik hoop uiteindelijk 
wat aan te kunnen leveren wat iets kan 
betekenen voor Krusada.“ 

“Ik voelde mij al snel op mijn gemak. 
Mijn collega’s hebben mij meegenomen 
naar het Kabritu festival en naar dia di 
Boneiru,” vertelt zij over haar eerste 
culturele diepduik.  In de eerste week 
kreeg ik al een leguanen baby in mijn 
handen gedrukt en toen ik een sneetje 
in mijn vinger had kreeg ik meteen aloe 

vera. Men ziet elkaar hier. De openheid 
en eerlijkheid is een prettige manier van 
samenwerking. Er is veel humor en er 
wordt veel met elkaar gepraat.” 

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen: ”In 
Nederland zijn ze al iets verder in hun 
diagnoses en methodieken maar zijn er 
ook meer plakkertjes, dat heb je hier veel 
minder. Minder oogkleppen, het is mooi 
dat iedereen er gewoon mag zijn. Alles 
duurt hier iets langer, maar dat is meer 
een kwestie van aanpassen en soms ook 
navragen. Ik houd ervan om met mensen 
te werken, dat kan ik nu niet door het 
soort werk maar vooral ook door de taal-
barrière. Ik heb Papiamento geleerd maar 
natuurlijk niet genoeg.” 

Op de vraag of zij een stage bij Krusada 
zou aanraden zegt Makieke: “Ik zou het 
zeker aanbevelen, het is mooi om te zien 
hoe een andere cultuur werkt. Natuurli-
jk ga je ook vergelijken en is Nederland 
verder in scholing maar je zult zien dat het 
niet te vergelijken is. Het is heel mooi voor 
je eigen ontwikkeling, je kunt er alleen van 
groeien.”

In februari 2023 gaat Makieke met een 
afgesloten studie terug naar Nederland.  
Over haar toekomstplannen zegt Mak-
ieke: “Ik weet het nog niet, ik ben nog jong 
en wil denk ik nog meer proeven. Am-
bulant werk lijkt mij ook wel wat, ik ga er 
graag op uit, mensen opzoeken en in hun 
herstel steunen. Bedrijfsmaatschappelijke 
werker bij defensie is een andere optie en 
natuurlijk terugkomen bij Krusada.” 



12

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, woonbege-
leiding 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 cliënten bin-
nen 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 situ-
aties 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 Administratie tel 
00 599-717-2233.
Wij zien graag je CV met motivatiebrief tegemoet per email naar administratie@krusada.nl. Inwinnen van referenties en het aan-
leveren van een VOG is onderdeel van de sollicitatieprocedure.
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Ramswell 
Participanten bij Krusada 

VIBES

GET 2 KNOW US 

JICN
Het JICN (Justitiële Inrichting Caribisch Ned-
erland) voert namens de Minister van Justitie 
en Veiligheid, vrijheidsbenemende straffen en 
maatregelen uit die door een uitspraak van een 
rechter worden opgelegd.

De kerntaak van de JICN is het veilig insluit-
en van gedetineerden, het herstellen van de 
rechtsorde, het voorkomen van herhaalde 
criminaliteit en het bieden van perspectief aan 
gedetineerden.

JICN werkt nauw samen met verschillende 
(keten)partners zoals politie, het Openbaar 
Ministerie, de reclassering, Forma, zorgorgani-
saties en Krusada om ervoor te zorgen dat het 
aantal herhaaldelicten afneemt. Daarom begint 
JICN, samen met de ketenpartners, al tijdens 
de detentie met de voorbereiding op nazorg en 
re-integratie. Door de gedetineerde goed voor 
te bereiden op zijn terugkeer naar de maatsch-
appij, bereiken we gezamenlijk vaker ons ge-
meenschappelijke doel: minder herhaaldelicten 
en een veiligere samenleving.

Ramswell
Ramswell is een ex-gedetineerde en partici-
pant van Krusada. Hij kwam jong met de wet in 
aanraking en heeft negen jaar in JICN gezeten. 
Daarna heeft hij bij Krusada in de afdeling 
reclassering Bario di Adelanto, huisvesting 
gevonden om op een veilige manier in onze 
samenleving te re-integreren.  De participanten 
van Bario di Adelanto worden hier ook ges-
teund middels trainingen in financieel beheer, 
agressietraining, basisbehoeften en emotionele 
steun. 

Na 9 jaar is natuurlijk veel veranderd en de 

samenleving heeft heel andere regels dan een 
gevangenis, dat realiseerde Ramswell zich heel 
goed en hij heeft de geboden hulp ook bewust 
aangenomen.  “Ik wist dat ik begeleiding nodig 
had, het is veel om weer onder de mensen 
te komen, werk te vinden , mijn financiën te 
regelen en huisvesting te vinden. Ik raakte 
geïrriteerd, gefrustreerd, boos en ook wel de-
pressief.“ 

Door gesprekken met de begeleiders en het 
programma wat de participanten doorlopen, 
kon Ramswell stap voor stap dichter bij zijn 
doel komen om in de toekomst weer compleet 
zelfstandig te kunnen functioneren. Het proces 
is natuurlijk geen rechte lijn en kan heel beang-
stigend en frustrerend zijn en dat was ook bij 
Ramswell het geval. Door een misstap moest 
hij voor acht maanden weer terug naar het JICN 
maar daarna kon hij weer terecht bij Adelan-
to waar hij het re- integratie programma weer 
opgepakt heeft.  

Rayly, de ervaringsdeskundige van Bario di 
Adelanto en de begeleider van Ramswell, 
zegt: ”Ramswell heeft alles goed opgepakt 
en hij heeft het  programma goed gevolgd en 
ook aangenomen. Dat is heel belangrijk in het 
proces; wij kunnen niemand succesvol bege-
leiden als zij het niet zelf ook willen. Natuurlijk 
was het niet altijd koek en ei maar hij heeft zijn 
verantwoordelijkheden genomen, was altijd op 
tijd, luistert goed, neemt zijn tijd en begrijpt het 
proces.“ 

Ramswell legt uit: “Als je wilt slagen, moet je het 
ook echt willen. Er komt veel op je af en je moet 
de regels volgen. In de gevangenis heerst een 
compleet andere mentaliteit en dat is wennen. 
Het reclasseringsprogramma moet gevolgd 
worden en daar heb je niet altijd zin in maar 
ik heb er bewust bij stilgestaan, er twee keer 
over nagedacht en mijzelf gemotiveerd om het 
gewoon te proberen en te doen.“ 

Ramswell heeft verschillende banen gehad 
en weet nu goed wat hem ligt en wat niet. 
Veel communicatie helpt hem om zijn doel 
te bereiken en heeft ook na zijn succesvolle 
reclasseringsperiode bewust voor een tussen-
stap gekozen. Hij woont nog op het terrein van 
Krusada, waar hij in een beschermde omgeving 
is en hulp altijd bij de hand heeft, maar waar hij 
ook nog financiële steun, genaamd leefgeld ont-
vangt. “Ik heb geen heel grote doelen, ik neem 
liever stap voor stap, ik heb een vaste baan en 
ben op zoek naar misschien een parttime job 
erbij. Ik wil ook graag woonruimte buiten het 
Krusada terrein vinden wat voor mij betaalbaar 
is en een leven buiten Krusada voor mijzelf op-
bouwen.“  Zijn passie voor schilderen en muziek 
helpen hem ook om rustig te blijven in het hele 
proces en dat is hem gelukt. 

Begeleider Rayly benadrukt: “Wij hebben op 
Bonaire een fantastisch reclasseringsprogram-
ma, wat de andere eilanden niet hebben, maar 
de participanten hebben het heft in handen. Zij 
moeten beseffen hoe belangrijk zij zijn in het 
proces en dat zijzelf de verantwoordelijkheid 
moeten nemen. Iedereen is anders en onze 
begeleiding is buiten het vaste programma om 
op maat, afhankelijk van de persoonlijke om-
standigheden.  Niet iedereen beseft dat meteen 
maar Ramswell is een goed voorbeeld dat het 
kan.“ 
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VIBES

Jumiro 
Werken bij Krusada  - Walk-In Antriol 

Jumiro kwam als ex-gedetineerde bij Krusada 
terecht, in samenwerking met het JICN (justitiële 
inrichting), Plenchi di Trabou en het MHC (Men-
tal Health Caribbean). Jumiro heeft een 3-jarige 
gevangenisstraf uitgezeten. Op een klein eiland 
als Bonaire is het soms moeilijk om als ex-ge-
detineerde een toekomst op te bouwen en op 
de vrije arbeidsmarkt heeft hij geen kans om 
werk te vinden, maar ook in zijn privéleven wordt 
hij nog steeds beschuldigd van zijn voormalige 
delict. 

MHC 
Het MHC organiseert in opdracht van het 
Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland, 
de psychische, psychiatrische en verslav-
ingszorg voor de eilanden Bonaire, Saba en 
Sint-Eustatius. 

MHC ondersteunt en heeft de functie om 
een cliënt te plaatsen in het geval van over-
heersende verslavingsproblematiek en psychi-
atrie.  

Het MHC heeft een jarenlange samenwerking 
met Krusada en de MHC cliënten kunnen voor 
dagbesteding bij Krusada terecht bij de Walk-in. 

Antriol  Walk–in 
De Walk-in, gelegen in Antriol naast de hoofd-
straat Kaya Korona, is een afdeling bedoeld om 
op de meest makkelijke manier hulp te verlenen 
aan drugs- en alcoholverslaafden en aan dak-
lozen. De mensen kunnen gewoon binnenlopen. 

Cliënten 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 twee 
maaltijden, ontbijt en lunch, geserveerd.   De 
Walk-in biedt slaap- en sanitaire gelegenheden 
aan, voor zowel mannen als vrouwen. 

Jumiro
Jumiro kwam in eerste instantie bij Krusada, 
Bario di Adelanto terecht om stapsgewijs weer 
zijn zelfstandigheid terug te vinden na zijn 
gevangenisstraf. Hij werkte ook in de dagbeste-
ding op het terrein in de greenhouses, waar hij 
veel over planten geleerd heeft en weer structu-

ur in zijn leven kreeg. 

Later, nu inmiddels drie jaar, werkt hij succes-
vol bij de Walk-in als ondersteuner . Krusada 
is een ‘way of life’ voor Jumiro geworden. De 
buitenwereld behandelt hem nog steeds als een 
crimineel en daardoor kwam hij ook wel eens in 
gevechten terecht en in psychische en emotio-
nele diepe dalen. Sjarnarda, zijn teamleider en 
een job coach van Plenchi di Trabou, helpen 
hem te focussen op de belangrijke dingen en 
om de motivatie terug te vinden als hij in een 
depressie raakt. Zij houden ook steeds nauw 
contact met hem, tot huisbezoeken aan toe, 
wanneer hij zich niet lekker voelt. 

Jumiro is bekend als een harde werker en een 
behulpzaam mens; met zijn vele talenten kan 
hij aan alle taken voldoen die nodig zijn voor 
het reilen en zeilen van de Walk-in. De partici-
panten van de Walk-in kunnen het daarom ook 
goed met hem vinden. Hij zorgt ervoor dat de 
regels opgevolgd worden, dat het eten op tijd 
uitgeserveerd wordt en dat de cliënten schone 
kleding hebben en een plek om te slapen.   

Buiten het werk van Krusada helpt hij ook mee 
in de organisatie van de culturele evenementen 
zoals Simadan, Carnaval en Dia di Boneiru. 
Jumiro was een geregisteerde voetbalcoach 
maar mocht door zijn stafblad niet meer actief 
zijn.  Inmiddels is zijn ontwikkeling zo goed dat 
eraan gewerkt wordt om dat in de toekomst 
weer mogelijk te maken.  Jumiro heeft het soms 
nog moeilijk met het omgaan van zijn geld, 
maar is in de afgelopen drie jaar steeds stabiel-
er geworden met behulp van zijn jobcoach, zijn 
teamleider en zijn collega’s.  

GET 2 KNOW US 

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 mogelijk 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.  

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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Benito Leonard   
VIBES

Werken bij Krusada  - Walk-In Antriol 

Benito Leonard werkt als begeleider in de 
afdeling Walk-In bij Krusada. 

Benito was op jonge leeftijd een voetbal 
keeper op Curaçao en werd zelfs gevraagd 
om voor een voetbalteam op Bonaire te 
komen spelen.  Zijn leven zag er veelbelov-
end uit, hij was gezond, had kinderen, een 
vrouw en een goede baan. Op 23-jarige 
leeftijd probeerde hij cocaïne, met de be-
lofte dat hij zoveel kon drinken als hij maar 
wilde maar dan niet dronken zou worden en 
dat was het begin van het einde. Hij raakte 
verslaafd aan coke, gebruikte marihuana en 
raakte beetje bij beetje alles kwijt: zijn baan, 
zijn vrouw en kinderen en ook zijn geld. “Ik 
ging met zevenhonderd dollar de deur uit 
en kwam met niets terug, alles opgemaakt 
op een avond aan drugs,” vertelt Benito. 

Benito moest door de diepste dalen en 
heeft ook een gevangenisstraf van drie jaar 
uitgezeten tot hij uiteindelijk besefte dat 
hij dit leven niet meer wilde en uit zichzelf 
de beslissing nam om af te kicken. Op 
Curaçao werd door een kerkelijke organisa-
tie, Esperanza, een revalidatieprogramma 
aangeboden voor drugsverslaafden waar 
Benito terecht kon. Het programma was 
hard en het cold turkey afkicken wat zij aan-
boden nog veel harder, maar met de over-
tuiging dat hij nooit meer terug wilde naar 
zijn oude leven heeft Benito zijn 1 jaar re-
validatie succesvol kunnen afronden zonder 
enige terugval, wat heel bijzonder is. 

Na het jaar revalidatie had hij de organisa-
tie eigenlijk moeten verlaten maar hij wilde 
graag blijven om anderen in hun strijd tegen 
hun verslaving te helpen en heeft uiteindeli-
jk twaalf jaar in de organisatie gewerkt en 
daarin ook zijn nieuwe passie gevonden. 

Omdat de kerkelijke organisatie geen over-
heidssteun kreeg, moesten zij de financiële 
middelen op een andere manier regelen, 
zo namen zij bijvoorbeeld betaalde klussen 
aan. Een dame uit de kerkgemeenschap 
wilde graag haar huis laten renoveren en 
vroeg om hulp. Benito hoorde bij de groep 
en hij deed het zo goed, dat deze dame nu 
inmiddels al achttien jaar zijn echtgenote is. 

Benito is zijn tijd op Bonaire nooit ver-
geten en diep in zijn hart wilde hij altijd 
weer terug. Hij solliciteerde bij Krusada 
en werd voor een sollicitatiegesprek 
uitgenodigd en kreeg een contract. Zijn 
werk begon bij Bario di Adelanto, waar hij 
een week meeliep, maar zijn passie was 
om drugsverslaafden te helpen en hij is 
sindsdien in de functie als  begeleider bij 
de Walk-in Antriol aan het werk. 

Zijn teamleider Sjarnarda omschrijft Beni-
to: “Ik heb heel veel respect voor Benito, 
hoe hij op eigen kracht uit zo een diep gat 
heeft kunnen kruipen en ook heel open is 
over zijn verleden. Hij biedt altijd aan om 
de jongeren zijn verhaal te vertellen in de 
hoop om zo het ergste voor hen te voor-
komen.” 

Zijn ervaring helpt hem in zijn dagelijkse 
taken en hij herkent meteen aan het 
gedrag van de cliënten welke drugs zij 
gebruiken en weet goed daarmee om te 
gaan.  Hij staat in het algemeen bekend 
om zijn rustige en betrouwbare karakter 
maar soms kan hij ook boos worden als 
hij geconfronteerd wordt met ondankbaar 
gedrag; wat voortkomt uit zijn eigen ervar-
ing, die veel harder was. Door trainingen 

en scholingen kan hij nu ook beter met 
zijn eigen emoties omgaan en begrijpt hij 
dat hij niet alles zwart-wit kan zien.  “Ik 
heb voor alles moeten vechten, bij de 
Walk-in wordt zo goed voor hen gezorgd 
en nog vragen ze soms om meer of halen 
hun neus op, maar ik blijf nu rustig in zul-
ke situaties,“ legt hij uit. 

Teamleider Sjarnarda zegt: ”Benito is 
zo leergierig, hij luistert goed naar je en 
neemt ook dingen aan, het is eigenlijk 
jammer dat er niet eerder iets met zijn 
potentie gedaan werd, maar hij kan nu 
nog van alles leren en doen. Zijn com-
municatie is ook stukken vooruitgegaan 
in enkele jaren tijd; als hij het niet eens 
is met veranderingen of het niet begrijpt, 
communiceert hij dat ook eerlijk, en daar 
kan iedereen dan iets mee.“ 

Benito’s grootste droom is een revali-
datiecentrum op Bonaire. “Ik zou zo graag 
een afkickcentrum op Bonaire willen. Ik 
kan aan sommige van onze cliënten zien 
dat zij er klaar voor zijn om af te kicken, 
maar er zijn geen mogelijkheden op het 
eiland.”  

Er zijn uitbreidingsplannen voor de 
Walk-in met mogelijk nachtverblijf in 
de toekomst, maar alles gaat via een 
vaste structuur en systeem. Dat gaat 
stapsgewijs en natuurlijk moet daarvoor 
ook geschoold personeel beschikbaar 
zijn. Benito, met zijn eigen ervaring, zal 
daar zeker deel van uitmaken. Inmid-
dels is Benito eenentwintig jaar clean en 
is hij het voorbeeld dat het mogelijk is, 
ongeacht hoe diep het gat ook mag zijn 
waar je uit moet komen.     
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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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