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Overwinningen 

We hebben goed nieuws! Op 11 
maart kregen we bericht van de 
gezondheidsdienst dat het 
centrum voor verslavingszorg 
voldoet aan de eisen en in 
gebruik mag worden genomen! 
Wat een geweldige overwinning 
waar we ongeveer twee jaar 
naar hebben toegewerkt, waar 
veel voor gegeven en gebeden 
is! In december werd de 
brandweervergunning al 
afgegeven.  
Inmiddels heeft de officiële 
inauguratie van het centrum 
plaatsgevonden op 28 maart jl. 
Dit was verdeeld in twee 
momenten: een bijeenkomst met 

speciale genodigden van de gemeente Ritápolis en omstreken en de dag erna een feest voor 
de mensen uit het dorp. Een ieder die nieuwsgierig was kon een kijkje komen nemen, met 
diverse activiteiten voor jong en oud. Net als de officiële opening werd deze dag druk 
bezocht. Wij zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers die geholpen hebben. Het werden 
feestelijke momenten waar we nog dankbaar op terugkijken. Piet en Johanna Hagen, de 
oprichters van Água Viva waren voor de gelegenheid naar Brazilië gekomen. Ook de pers 
was aanwezig waardoor het centrum voor verslavingszorg veel publiciteit heeft gekregen. 
Graag willen we u hartelijk danken dat we met elkaar deze geweldige mijlpaal hebben 
behaald! 
 

CTM – Opnemen van mensen 
Het centrum biedt plaats aan 24 mensen maar we willen zo snel mogelijk beginnen met het 
opnemen van circa 10 mensen.  
We zijn ongelooflijk dankbaar dat we op wonderlijke wijze een financiële garantie kregen dat 
we kunnen starten met het opnemen van de eerste mensen!  
Het team van Obras Sociais Agua Viva moest uitgebreid worden en er moest een goede 
structuur voor diverse zaken te komen.  

Vanmiddag hadden we, Wim en Roberto, de eerste verslaafde met zijn familie op bezoek 
voor een intakegesprek. Marcos, een draaibankwerker van 30 jaar, al 10 jaar verslaafd 
zonder dat zijn familie het wist, trillend, uitgemergeld door het gebruik van crack vroeg om 
hulp! We hopen en verwachten dat we over 4-5 maanden een gezonde man, vader en zoon 
kunnen teruggeven aan zijn vrouw, twee kinderen en zijn moeder die voortdurend zat te 
huilen. 

 
 “Officiële opening” 

 
 “Feest” 

 
 “Mijlpaal gehaald” 

 
 “Wonderlijke garantie” 

 
 “Meubels gemaakt” 

 
 “Reorganiseren” 

 
 “Meubelmakerij” 

 
 “Jonge jongens vak 

leren” 
 

 “Mensenlevens 
veranderen” 

 
 “Kom kijken of 

meewerken” 
 

 “Bezoek eens de nieuwe 
website” 

 
Hallo lieve familie en vrienden, 

Zomertijd, een mooie tijd voor een nieuwe nieuwsbrief.  
Want leren wij niet dat God alle dingen nieuw maakt? En zo is het ook. 
In maart mochten wij de officiële opening bijwonen van het centrum voor verslavingszorg, bij ons nog 
bekend als CTM. Hoeveel handen hebben daaraan gewerkt? Als we door de oude foto's lopen dan zien 
we dat het er vele waren. Daarom was het des te mooier om getuige te mogen zijn van de opening. 
Eigenlijk hadden jullie er allemaal bij moeten zijn. Maar omdat dat niet mogelijk was, vertelt Wim de 
bijzonderheden. 
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Ondertussen in de meubelmakerij 

In de meubelmakerij konden we door specifieke giften prachtige banken laten maken voor 
het centrum voor verslavingszorg. 
Ook is er in de laatste maanden een slag geslagen om de meubelmakerij naar een ander 
niveau te brengen. Dit ging niet zonder slag of stoot, maar het leuke is dat de jongens nu 
ook met ideeën komen en met oplossingen om het geheel beter te kunnen organiseren. 
Er worden hoge kwaliteit meubels gemaakt, maar op dit moment hebben we geen nieuwe 
jongens in opleiding. Omdat de meubelmakerij niet goed draaide was er geen geld om dit er 
naast te doen. De productie zal hiervoor fiks omhoog moeten. We geloven dat de 
meubelmakerij een goede winst kan gaan maken zodat hiermee een gedeelte van het 
centrum gefinancierd kan gaan worden. Het belangrijkste is dat jonge jongens hier een vak 
kunnen leren zodat ze een betere toekomst tegemoet gaan.
  

Een nieuwe website 

 
Aqua Viva heeft een nieuwe website: http://www.aqua-viva.org. Neem eens een kijkje, 
zeker de moeite waard. U vind er o.a. getuigenissen, filmpjes en foto’s van projecten. 
 

Helpt u ons helpen 
We zijn dankbaar voor de geweldige ontwikkelingen! U zult begrijpen dat de financiële 
situatie ook hard meeverandert. Ondanks de financiële garantie blijft een gezonde 
financiering van het centrum een van onze grootste zorgen. We werken toe naar een 
situatie waarin het werk kan steunen op verschillende bronnen van inkomsten: eigen 
bijdrage van degene die kunnen bijdragen, eigen inkomsten uit bijv. de meubelmakerij, 
eigen opbrengsten uit de tuin en van de dieren, subsidies en giften zowel uit Brazilië als uit 
Nederland. Dit ideaalplaatje is nog geen realiteit en daarom willen we een ieder dus hartelijk 
en dringend uitnodigen om het centrum te helpen om door de eerste spannende tijd heen te 
komen en bij te blijven dragen aan het veranderen van mensenlevens en families! 

 
We danken een ieder hartelijk voor de belangstelling en steun in de afgelopen tijd, deze is 
niet voor niets geweest!! 
Zo, duidelijk en vol vuur, het kerkewerk en het sociale werk gaat natuurlijk gewoon door 
maar wil je het allemaal eens meemaken....... kom eens kijken of een tijdje meewerken. 
 

 
 

  

 

 

 
Hartelijke groeten en Gods zegen van het team van 
Água 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 

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,    
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. 

 


