
I.L. \, I- I\
jaargang 28 . nummer 4 . mei 2016

!

[;

\

Vogel uit de hemel

Krusada Bonaire
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Gemeentenieuws
Krusada-Exodus Bonaire: Opening van

het Huis voor Begeleid Wonen
Het is mooi om te kunnen melden dat het Huis voor
Begeleid Wonen voor ex-gedetineerden op Bonaire 15
april jl. in gebruik is genomen. Oe Protestantse Kerk
Brussel heeft met de collecte van 18 oktober 2015
ruim € 370 bi,gedragen aan dit proiect.

Voorgeschiedenis

Het initiatief begon medio 2013. Bij het afscheid van
ds. Jan Eerbeek als hoofdpredikant bij het Ministerie
van Veiligheid en Justitie en van Exodus kwam een
bedrag van 11.193 Euro beschikbaar voor een nazorg-
project op Bonaire. Herstel van het leven van ionge
gedetineerden was het doel van het initiatief om op
Bonaire te komen tot een Huis voor Begeleid Wonen
zoals de Exodushuizen in Nederland.
Er waren voldoende argumenten om daar vanuit
Nederland ondersteuning aan te geven.ln de eerste
plaats is er de problematiek van veel gedetineerden.
Ook op Bonaire begint het vaak at op heel jonge
leeftijd en men gaat vervolgens gevangenis in en
gevangenis uit.
ln de tweede plaats is de achterstand op Bonaire ver-
bonden met het slavernijverleden van het eiland.
Daarin ligt voor ons een bijzondere verantwoordelijk-
heid om mensen vandaag te bevrijden van dat
verleden waar dit nu nog doorwerkt.
ln de derde plaats is er in koninkrijksverband een
bijzondere verbondenheid tussen Nederland en
Bonaire.
ln de vierde plaats kan het succesvolle Exodus-
programma, waar in Nederland ook veel Antillianen
aan deelnemen, ook op Bonaire worden geinplemen-
teerd. Wezijn nu ruim drie jaar verder en het project
Baat van start. ln grote li.jnen vertel ik u de ont-
wikkelingen tot nu toe.

Samenwerking Krusada en Exodus

Op Bonaire werd samenwerking gezocht met de
organisatie Krusada. Krusada geeft begeleiding aan
kwetsbare groepen, zoals verslaafden, gedetineerden,
jongeren. We waren onder de indruk van de be-
trokkenheid en de inzet van de medewerkers voor de

deelnemers. Krusada heeft een groot terrein, waarop
4 huizen gebouwd worden.

Fondsenwerving

Door een grote financièle bijdrage van het ministerie
van VWS in Nederland konden vier huisjes voor de
deelnemers worden gebouwd. Daarnaast werd er een
fondsenwerving opgezet onder particulieren, kerken
en fondsen. Daarbij werden ook themakerkdiensten
en lezingen gegeven om het project onder de aan-
dacht te brengen. Door de steun van particulieren,
kerken en fondsen is inmiddels een bedrag van bijna
60.000 euro bijeengebracht. Bij de werving kunnen
nog de volgende activiteiten in het bijzonder worden
vermeld:

-Deelnome aon de octie door bewoners von Exodus
Ook bewoners van Exodushuizen in Nederland
hebben zich voor de actie ingezet en geld bij elkaar
gebracht. Zo stelden bewoners van Exodus Leiden per
bewoner 5 € beschikbaar,die ze hadden gekregen als
contraprestatie voor het deelnemen aan een enquète.
Zij konden zich goed voorstellen dat een huis waarin
zij na de gevangenis worden begeleid ook overzee
nodig is.

-Terugko ppel i ng naar kerken
Steun uit de kerken is belangrijk voor de opbouw van
het project. Mooi dat kerken, fondsen en particulieren
daar al op hebben ingehaakt en steun hebben ge-
geven. GraaB willen wij vanuit de stuurgroep ook ter
plaatse informatie blijven geven over de opzet en de
voort8ang. Dat kan in een themadienst of in een
lezing.

Dank

Van harte willen wij iedereen danken die heeft
meegewerkt om dit initiatief tot een succes te maken.
Toen we met Exodus begonnen, hoopten we dat een
steen in de vijver effect zou hebben. Het is mooi om
te zien dat,nu in dit jaar het 35-jarig jubileum van
Exodus wordt gevierd, ook overzee op een klein eiland
de opgedane ervaring kan worden overgedragen.

Namens de stuurgroep,

Ds. Jon Eerbeek
j.eerbeek @ planet. n I

N.B. Doe mee aan de bouwsteenactie: u kunt jaarlijks
of eenmalig één of meer symbolische ,bouwstenen,

kopen door 10 euro per bouwsteen over te maken op
rekeningnummer NL58 |NGB OOO4 3244 14 t.n.v.
Exodus Nederland te Leiden, onder vermelding van
Exodus Bonaire. U bouwt zo mee aan de levens-
opbouw van mensen die weinig hebben meegekregen
in hun leven.


