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Meubelmakerij wordt gebruikt 

voor re-integratie 
José (45 jaar) een ex-crimineel, ex-verslaafde rondde op 

22 februari jl. het programma af in het centrum voor 

verslavingszorg. Terug naar zijn huis, kon hij niet en een 

bron van inkomsten, had hij niet. Wat te doen?  Hoe blij 

zijn we dat we binnen Água Viva de structuur hebben om 

een na-traject te kunnen aanbieden! José  woont in een 

van de huisjes en overdag werkt hij in de meubelmakerij 

om daar het beroep te leren om meubels af te werken. 

Later zult u meer horen en zien over José die een heel 

bijzonder levensverhaal heeft! 
 

Hernieuwde aandacht voor 

sociale woningen 
Danielle en Sijnette zijn 

verantwoordelijk voor de sociale 

woningen en alles wat daarom 

heen speelt. Hiermee heeft dit 

project na lange tijd de aandacht 

die het behoeft. Dit jaar zullen er 

verschillende thema bijeenkomsten 

plaatsvinden met de bewoners 

over onderwerpen als financiën, 

huwelijk, kinderen opvoeden e.d. 

We willen graag dat de mensen 

ontwikkelen en deze bijenkomsten 

helpen hierbij. Eenmaal per maand 

wordt een activiteit georganiseerd 

voor de kinderen uit de wijk en ook worden naailessen opgestart voor de vrouwen met als 

doel ze te helpen om inkomsten te verwerven. 
 
 
 

Een droom wordt werkelijkheid 
Een wens die al langere tijd bestond 

was deelname aan de lokale radio in 

Ritapolis. Namens Água Viva hadden 

Piet en Johanna  indertijd 

geïnvesteerd in de radio met als 

afgesproken tegenprestatie zendtijd. 

Daarna kwam de radio om allerlei 

redenen niet van de grond, dit 

gebeurde pas vorige jaar.  In juni 

start  een wekelijks programma van 

2 uur op donderdagochtend. Het 

moet een programma worden wat 

toegankelijk is maar ook 

evangeliserend is. We denken aan 

het gebruiken van getuigenissen 

van mensen die met Gods hulp uit 

een bepaalde situatie zijn gekomen.  
 

De kerk groeit 
We zijn dankbaar dat het evangelie van de Heere Jezus terrein wint in ons dorp. De kerk 

groeit met horten en stoten. Wekelijks bezoeken er  rond de 70 personen, waaronder 

kinderen en de cliënten van het centrum,  de diensten en klinkt vanaf het terrein van Água 

Viva “Jezus is onze Heer!”                         

  

 

 

 “Wat is er aan de hand” 

 

 “Giften niet eindeloos” 

 

 “Helpt u mee?” 

 

 “Beroep leren” 

 

 “Leerzame 

bijeenkomsten” 

 

 “Radiozendtijd” 

 

 
Hallo lieve familie en vrienden, 

Een nieuwe zomer, een nieuwe nieuwsbrief, een mooie gelegenheid  

om onze mensen in Brazilië aan het woord te laten. Er wordt hard gewerkt, Wim verteld ervan. 

 
 
 

Nieuwsbrief van Piet en Johanna Hagen 

Juni 2015 



 

 

‘Mensen worden weer mens’ 

www.aqua-viva.org 

 
Help het centrum overleven, zodat zij kunnen leven! 

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 inspanningen! 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 functioneert 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, 

voedselpakketen, 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. 

 

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 initiatiefnemers die zeggen:  

 

“IK / WIJ wil(len) helpen zodat 

de zorg voor verslaafden kan 

doorgaan totdat het centrum 

zelfvoorzienend is en financieel 

gezond is”. 

 

U kunt uw gift overmaken via de 

actiesite: 

http://www.overlevenisleven.nl 

Of via de machtigingskaart 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

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 
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. 
 
   

http://www.overlevenisleven.nl/
http://www.aqua-viva.org/
https://www.facebook.com/ComunidadeAguaVivaNl
http://www.volgdekeijzer.wordpress.com/

	AV_Jun_2015_Front1-2-final
	AV_Jun_2015_Back2-2-final

