
Jaaroverzicht 2013 Stichting Krusha 
 
Januari en Februari 
Op 11 februari hebben Barta en Jan een presentatie gehouden op de Immanuëlschool in Nunspeet. In de 
ochtend hebben de onder- en middenbouw groepen kennis kunnen maken met hoe leeftijdsgenootjes 
dagelijks leven in India. Het was een interactieve presentatie en de kinderen hebben daar ook goed aan 
meegedaan. 's Middags mocht de bovenbouw in een soort circuit een tiental opdrachten maken. Op die 
manier hebben zij kennis kunnen maken met het dagelijks leven in India. Het was een mooie leerzame dag 
voor iedereen. De weken en maanden daarna wisten de leerlingen waar het zendingsgeld de komende tijd 
naar toe zou gaan.  Diezelfde avond is de TFC bij elkaar geweest om een activiteit voor te bereiden. 
 
Op 12 februari hebben ze een presentatie verzorgd voor een vrouwenvereniging in Harderwijk. Ze hebben 
uitgelegd wat er allemaal komt kijken wanneer je besluit een kind te adopteren en dit gekoppeld aan hun 
situatie hoe adoptie hen in aanraking heeft gebracht met werken in de zending. Tijdens deze avond konden 
ook diverse spullen verkocht worden. 
 
Maart 
Op 21 maart heeft de TFC voor de tweede keer “Krusha Culinair” georganiseerd. Deze activiteit werd 
gehouden in het kerkgebouw van de NGK Nunspeet. De weken daarvoor hadden zich al rond de 50 mensen 
aangemeld. De TFC leden hebben thuis heerlijke menu's samengesteld. Het was een heerlijk, maar bovenal 
gezellige bijeenkomst. De opbrengst kon gestort worden op de rekening van Krusha. Een activiteit voor 
herhaling vatbaar. 
 
April en Mei 
Op 17 april zijn Jan en Barta weer vertrokken naar India. Eenmaal in India aangekomen hebben ze de eerste 
dagen vooral gebruikt om te acclimatiseren. Dat blijft nodig in een land als India. De eerste activiteit was het 
kopen van een nieuwe scooter. De afgelopen maanden was er in Nederland actie voor gevoerd en al snel 
waren de benodigde middelen binnen. De scooter is een grote zegen voor de ministry. Een paar dagen later 
arriveerde er een Nederlandse arts. Zij zou drie weken meehelpen in de ministry. Al redelijk snel vertrokken 
we met de groep naar het kampterrein. Vanaf die locatie hebben zijn de meeste zaken voorbereid. Ook 
hebben ze diverse bezoeken afgelegd en nieuwe contacten gelegd. Na het kamp, waar ongeveer 30 
kinderen aan deelgenomen hebben, zijn we met het spelmateriaal naar een dovenschool gegaan. Daar is de 
leiding van de dovenschool getraind in diverse disciplines en tijdens het kamp hebben zij de lessen in de 
praktijk kunnen brengen. Na dit kamp hebben ze nog een bijdrage geleverd aan een ander kinderkamp. 
Vervolgens alle materialen weer gecontroleerd en opgeborgen. De rest van de tijd zijn ze vooral bezig 
geweest met hoe nu verder in de toekomst. De Nederlandse arts had namelijk een bijzondere boodschap 
voor hen. Jan en Barta moesten zich afvragen of ze altijd wel in India dit werk moesten blijven doen. Ze 
zouden meer nodig zijn in Oost Europa. Zij heeft contacten met een ontwikkelingsorganisatie en hen 
geadviseerd om bij terugkomst in Nederland daar contact mee op te nemen.  
 
Juni 
Op 14 juni zijn Jan en Barta teruggekeerd uit India. De week daarna hebben ze met een stand gestaan op de 
Interkerkelijke Evangelisatie- en Ontwikkelingshulpmarkt in Nunspeet. Een twintigtal organisaties hebben 
zich daar kunnen presenteren. Het was een goed moment om Stichting Krusha meer naamsbekendheid te 
geven onder de bevolking van Nunspeet. Het weer was helaas niet zo goed waardoor het aantal bezoekers 
enigszins tegenviel. Zij hadden wel regelmatig goede gesprekken en mensen op bezoek die geïnteresseerd 
waren in hun werk.  
 
Juli 
Op 22 juli zijn Jan en Barta naar Elst (Utr.) gegaan om te aan te geven dat ze niet langer meer voor  
Train to Change beschikbaar zouden zijn. Het besluit om te stoppen met de samenwerking leefde al enige 
maanden bij hen en werd bevestigd door de ontmoeting die ze hadden met de Nederlandse arts. 
 



Augustus 
In de periode 9 augustus tot 19 augustus is Jan met een groep jongeren uit de kerk in Oekraïne geweest en 
hebben daar meegeholpen met een kinderkamp.  
Dinsdag 27 augustus stond er een gesprek gepland met een vertegenwoordiger van Stichting GAiN.  
Dit is de stichting waar de Nederlandse arts hen op heeft gewezen. Het was een oriënterend gesprek. 
De eerste indruk was goed en hebben daarna alles goed op hen in te laten werken. 
 
September 
Op 26 september heeft er in Nunspeet bij Jan en Barta thuis een vervolggesprek plaatsgevonden met de 
directeur van GAiN. De weken daarvoor was er een sollicitatieprocedure opgestart. In een goed gesprek 
konden ze de sollicitatie toelichten en over en weer was er voldoende gelegenheid om vragen te stellen. 
Aan het eind van het gesprek hebben Jan en Barta en de directeur van GAiN naar elkaar uitgesproken om 
tot samenwerking over te gaan. Jan zal de functie van projectleider Oekraïne uit gaan oefenen en Barta zal 
zich als vrijwilligster aan GAiN verbinden 
 
Oktober 
Op 8 oktober zijn Jan en Barta voor het eerst aangeschoven bij het medewerkersoverleg van GAiN. Dit 
overleg zal om de twee weken plaatsvinden. Een organisatie waar ze zich meteen thuis voelen. Er is veel 
werk te doen en de uitdaging is groot. Ontwikkelingshulp met daaraan evangelisatie gekoppeld, een 
prachtige combinatie waar ze allebei hun energie op een goede manier kwijt kunnen. De ervaringen die ze 
de afgelopen jaren hebben opgedaan kunnen ze nu prima inzetten in wat de missie en visie van GAiN is.  
Op 8 oktober hebben ze 's avonds een presentatie mogen verzorgen voor een vrouwenvereniging op Hoge 
Enk (Doornspijk). Het was een goede avond en hebben ook hier konden spullen verkocht worden.  
 
Op 14 oktober hebben Jan en Barta tijdens een vergadering van Train to Change officieel afscheid genomen. 
Het was een goed afscheid en er was begrip voor elkaars standpunten. Elkaar werd Gods hulp en 
bescherming toegebeden en Zijn onmisbare zegen toegewenst. 
 
November 
Op 1 november trouwde echtpaar W. in de NGK Nunspeet. De opbrengst van de trouwcollecte, ruim € 300,-
- was bestemd voor Stichting Krusha. Tijdens die dienst was er gelegenheid om wat over de Stichting te 
vertellen. Diezelfde avond mochten ze een cheque van  
€ 300,-- in ontvangst nemen van Kringloopwinkel ‘De Cirkel’ te Nunspeet. 
Deze maand begonnen met het leggen van contacten en diverse gesprekken gevoerd met 
vertegenwoordigers van andere organisaties. De komende maanden gaan ze kijken of er 
samenwerkingsverbanden opgestart kunnen worden met organisaties die ook in Oekraïne werkzaam zijn. 
Gesprekken gestart met een vertegenwoordiger van NEON (Nunspeet en Ontwikkelings- Samenwerking) om 
de mogelijkheden te onderzoeken om vanuit GAiN aansluiting te zoeken bij dit lokale platform.  
23 november waren Jan en Barta uitgenodigd om het 50 jarig huwelijksfeest van de familie B. mee te vieren. 
Zij vroegen geen cadeaus, maar enveloppen met inhoud welke zij schonken aan Stichting Krusha. Ook hier 
kregen Jan en Barta de gelegenheid om over hun werk te delen. Een opbrengst van ruim € 1.000,-- 
 
December 
De TFC had voor de maand december de kaartenactie georganiseerd. Een activiteit die zij voor het derde 
achtereenvolgende jaar hadden opgepakt. Er mochten weer veel kaarten bezorgd worden wat resulteerde 
in een mooie opbrengst van € 230,--.  
 
2013 een jaar waarin veel bijzondere mensen en dingen op het pad van Jan, Barta en Stichting Krusha 
kwamen en hoe zij keer op keer weer de rijke zegen van God mochten ervaren.  
Voor 2014 heeft het online brengen van de website www.krusha.nl hoge prioriteit. De ANBI eisen zijn 
verder uitgebreid en verplicht om deze op de website te plaatsen. Verder zal de website vooral gebruikt 
worden om nieuws en foto’s te publiceren. 
 
 

http://www.krusha.nl/

