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Marcelo: ‘Bijna liep het heel anders’ 
Op de dag dat Marcelo bij ons kwam om opgenomen te worden hadden we hem bijna weer 
teruggestuurd. Het was de tweede keer dat we een afspraak hadden gemaakt voor opname. 
De eerste keer was hij niet op komen 
dagen en bleek dat hij een aantal 
dagen spoorloos was verdwenen om 
drugs te gebruiken. We twijfelden aan 
zijn motivatie en lieten onze twijfel 
blijken, waarop zijn tante in tranen 
uitbarstte. De tante (die Marcelo toen 
die wees geworden was had 
grootgebracht) had enkele dagen 
eerder haar man op zeer tragische 
wijze verloren en zag voor zich dat 
Marcelo weer mee naar huis moest. Ze 
klampte zich aan ons vast en vroeg: 
“om de liefde voor God” (een veel 
gebruikte uitspraak hier) “om Marcelo 
te helpen en toch een kans te geven”. 
Om het leed van de tante niet te 
verergeren besloten we hem 
uiteindelijk toch op te nemen. 
Gedurende de opname was er een tweede moment waarop we Marcelo eigenlijk hadden 
moeten wegsturen; omdat er een handgemeen was ontstaan met een andere cliënt. Na 
overleg met het team en de andere cliënten besloten we van de norm af te wijken en hem 
in het programma te houden. 
Tijdens zijn verblijf bij Água Viva hebben we grote veranderingen gezien in het leven van 
Marcelo. Hij is tot een levend geloof in de Heere Jezus gekomen, zijn huidige vrouw Mayra is 
op dezelfde weg. De tante, die verwikkeld was in duistere praktijken, komt nu naar de kerk 
en op 18 maart 2016 waren we getuigen van het huwelijk van Marcelo en Mayra! Vrijwel 
direct na het afronden van het programma heeft hij een cursus verslavingszorg gedaan, nu 
werkt hij in een opvang van een collega-instelling! Vaak vragen we ons af wat er van 
Marcelo terecht was gekomen als we andere beslissingen hadden genomen. Gelukkig weten 
we het niet! Hoe bijzonder is het dat God tegelijkertijd rechtvaardig, barmhartig en liefdevol 
is! Daar moet je heel wijs voor zijn. 

Situatie in Brazilië 
Brazilië bevindt zich in een hectische 
en chaotische situatie. Er wordt 
vaak gezegd dat het land in een 
politieke, economische en morele 
crisis is beland. Dagelijks buitelen 
de schandalen, beschuldigingen en 
negatieve cijfers over elkaar heen. 
Op dit moment is er een interim 
regering. De regering probeert orde 
op zaken te stellen, maar heeft ook 
weinig moreel. De werkloosheid 
stijgt fors en de inflatie nog meer. 
Binnen een paar maanden tijd zijn 
de prijzen in de supermarkt enorm 
gestegen evenals de prijzen van 
brandstof. In de meubelmakerij 
kregen we veel ongedekte cheques 

(daar wordt hier nog steeds meegewerkt) van klanten waardoor we grote problemen hadden 
om aan onze betalingsverplichtingen te voldoen. Het aantal mensen die hulp zoeken bij het 
centrum voor verslavingszorg, zonder dat ze een beperkte eigen bijdrage kunnen betalen, 
neemt steeds meer toe. Aan alle kanten staan we onder druk! 

High Tea 
Op zondag 17 januari organiseerde Água Viva voor betrokkenen een heerlijke High Tea. 
Tijdens de High Tea blikten we via 10 punten terug en ook vooruit. Graag nemen we u nog 
een keer mee! 
https://volgdekeijzer.wordpress.com/2016/04/02/terug-en-vooruitblikken-in-tien-punten  	

 “Om de liefde voor God” 

 “Nieuwe kans” 

 “Eigen bijdrage steeds 
moeilijker” 

 “Maandelijkse giften” 

 “Prijzen zijn enorm 
gestegen” 

 “Dankbaar dat we geen 
grote problemen 
hebben gehad” 

 “Andere Marcelo’s 
helpen” 

 “Een slag hebben kunnen 
maken” 

 “Een plek van 
verandering” 

 Meer verhalen uit het   
 werkveld vindt u op: 
 volgdekeijzer.wordpress.com 

Hallo lieve familie en vrienden, 

Voor jullie weer een nieuwe nieuwsbrief waarin Wim vertelt over het mooie 
werk in Ritapolis. Er is overwinning maar ook strijd leest u maar. 
 

Nieuwsbrief van Aqua Viva 

Juni 2016 

Ondanks de crisis in Brazilië hebben we gelukkig nog voldoende 
werk in de meubelmakerij 

Mayra & Marcelo

https://volgdekeijzer.wordpress.com/


 

 

‘Mensen worden weer mens’ 
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Voortbestaan centrum 

We hebben al vaak geschreven over 
de financiële situatie van het 
centrum voor verslavingszorg. Vanaf 
het eerste begin was het een hele 
grote wens om de dagelijkse kosten 
voor o.a.; salarissen, medicijnen, 
eten, drinken, gas, water en licht uit 
Brazilië te ontvangen via bijdrage 
van familie en subsidieprogramma’s 
van de overheid. Lange tijd hebben 
we goede, gegronde hoop gehad op 
deelname aan deze programma’s. 
Op dit moment hebben we echter 
geen verwachting meer dat we op 
korte termijn structureel geld via de 
Braziliaanse overheid zullen 
ontvangen. Sinds de opening van 
het centrum is er geen beweging in 
bestaande en nieuwe programma’s. 
Er wordt alleen nog gesproken over 

bezuinigingen. Andere centra voor verslavingszorg die eerder wel geld ontvingen krijgen nu 
slechts mondjesmaat of niets meer. We horen dat verschillende centra daarom moeten 
sluiten of grote financiële schulden hebben. We zijn dankbaar dat we tot nu toe geen hele 
grote problemen hebben gehad, maar wensen dat er een stabiele financiële basis onder het 
werk komt. Op dit moment komen we iedere maand 3800 euro te kort. We willen u 
dringend vragen om te overwegen het werk onder verslaafden structureel te steunen. Dit 
kan bijvoorbeeld door een maandelijkse gift zodat we een gezonde financiële basis krijgen 
en veel andere “Marcelo’s” kunnen helpen! 
 

Goed nieuws: Donatie overheid 
In de vorige nieuwsbrief konden we berichten dat 
een donatieaanvraag bij de overheid (om  verder 
te kunnen investeren in equipment voor het 
centrum voor verslavingszorg) was goedgekeurd. 
Het viel niet mee om de middelen aan te schaffen 
voor het verplichte budget dat was vastgesteld.  
De prijzen waren inmiddels met soms wel 40% 
gestegen. Lucas, die op het kantoor werkt, heeft 
stad en land afgezocht om de juiste producten 
voor de vastgestelde goedgekeurde prijs te 
vinden. Dit is hem bijna 100% gelukt! We zijn 
super blij dat we een slag hebben kunnen maken 
in de kwaliteit van de behandeling op het 
centrum. 
 

Wie kan ons helpen met 
‘nieuwe bedrijfskleding’ 

Het centrum voor verslavingszorg is nu bijna 
twee jaar open. Twee jaar geleden kochten 
we voor iedere medewerker drie shirtjes en 
een warme trui (het kan hier heel koud zijn).  
Kleding om te gebruiken tijdens het werk.  
De herkenbaarheid, door middel van kleding, 
van het team is erg belangrijk gebleken. De 
kleding heeft de opdruk “Água Viva – een 
plek van verandering” maar is nu 
versleten en hard aan vervanging toe. 
Nieuwe bedrijfskleding kost rond de 460 
euro. Wie kan/kunnen ons hiermee helpen? 
 
 
 

 
 

  

  

 

Hartelijke groeten mede strijders en Gods zegen van  
het team Agua Viva in Brazilië en Nederland. 

Contact 
 
Nederland 
Postadres: 
  Stichting Aqua Viva 
  Bagijnestraat 9 
  4051 AL  Ochten 
Vast nummer: 
  +31(0)344 797022 
 
Brazilië 
Postadres: 
  Travesse Belo Horizonte 10 
  CEP: 36335-000 Ritapolis 
  Minas Gerais Brasil 
Vast nummer: 
  00 55 32 335 615 37 
 
@ Digitaal 
E-Mail: 
  aqua-viva@hotmail.com 
Website: 
  http://www.aqua-viva.org 
Facebook: 
 ComunidadeAguaVivaNL 
 
Op de hoogte blijven 
  Aan of afmelden voor de   
  (digitale) nieuwsbrief kan    
  door een e-mail te sturen   
  of door even te bellen. 
 
Weblog fam. De Keijzer     
  volgdekeijzer.wordpress.com 
 
€ Ondersteunen 
 
  NL72 ABNA 0405 9543 52 
  o.v.v.: Projectnummer, CTM,    
  voedselpakket, algemeen  of   
  persoonlijke support. 
 
  Projectnummers zijn te  
  vinden op de website.  
  Aqua Viva is door A.N.B.I.   
  erkend. Giften zijn  
  aftrekbaar van de  
  belasting. 
 
   

De groentetuin draagt bij om de kosten te verminderen 

Lucas aan het werk 

Blij met de toen nog nieuwe kleding 

https://volgdekeijzer.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ComunidadeAguaVivaNL/
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