
Helpt u mee?
Zorgen voor de dagelijkse financiën, voor mensen met grote problemen en onzekerheid voor de toekomst zijn een te grote 
last voor een kleine groep mensen.  Graag willen we een deel van deze zorg met u delen! Dringend zoeken we een grote 
groep mensen, kerken, stichtingen, bedrijven en iniatiefnemers die zeggen: “IK / WIJ wil(len) helpen zodat de zorg voor 
verslaafden kan doorgaan totdat het centrum zelfvoorzienend is en financiëel gezond is”.

Graag rekenen we op u!
Bestuur en team van Água Viva

Ik geef!
Naam:  _____________________________________________________________________________________

Email:  _____________________________________________________________________________________

Adres:  _____________________________________________________________________________________

Ik wil deze actie financieel steunen met een bedrag van:

 per maand (gedurende 12 maanden)        eenmalig

 ik wil gebruik maken van automatische incasso

Rekeningnummer NL72ABNA0405954352 t.n.v. Stichting Aqua Viva te Geldermalsen (giften zijn belastingaftrekbaar)

E-Mail: aqua-viva@hotmail.com • Website: www.aqua-viva.org • Facebook: ComunidadeAguaVivaNl

Wat is er aan de hand?
In juni 2014 kon Água Viva het centrum voor verslavingszorg in Brazilië 
openen. Wat een geweldig moment was dat na een tijd van grote inspan-
ningen! Vele mannen, uit arme families of zonder families, die vast zaten 
in een leven van drugs en alcohol hebben vanaf dat moment  een kans 
gekregen om een nieuw leven te beginnen. Andere mannen worden daar 
op dit moment mee geholpen. Dit belangrijke werk moet doorgaan maar 
is in gevaar!

Vanaf mei zal  een grote maandelijkse toezegging, die het bijna een jaar 
geleden mogelijk maakte om het centrum te openen, aflopen.  
De verwachting was dat in het afgelopen jaar samenwerkingsverbanden 
konden worden aangegaan met buurgemeenten en dat kon worden 
ingehaakt op bestaande programma’s van de overheid voor financiering 
van behandelplekken voor verslaafden. Grote giften om het centrum te 
laten draaien zouden dan niet meer nodig zijn.

Ondanks alle inspanningen en aanpassingen die gedaan zijn voordat het 
centrum openging, alle vergunningen en documenten die in orde zijn, 
de aanvragen die gedaan zijn en de gemaakte contacten is het gewenste 
resultaat nog niet gekomen.

Giften niet eindeloos
Het komt er op neer dat we niet afhankelijk willen zijn van giften maar dat 
op dit moment nog wel zijn om te overleven. Het centrum funcioneert op 
een eenvoudige maar effectieve manier en dit kost maandelijks rond de 
5700 euro oftewel 380 euro per persoon die behandeld wordt. Rond de 
2200 euro wordt ontvangen uit eigen bijdrage door de familie, voed-
selpakketen, eigen opbrengsten uit bijvoorbeeld de tuin, donaties van 
voeding en vaste giften. Om het centrum open te houden en een gezond 
kaskapitaal op te bouwen ontbreekt voor dit jaar 35.000 euro.

Help het centrum overleven,
zodat zij kunnen leven!URGENT

€

Bezoek de actie site:  
www.overlevenisleven.nl


