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Tel uw zegeningen 

De Áqua Viva high tea is al 
een terugkerend begrip 
aan het worden. Ieder jaar 
tijdens ons verlof hebben 
we tijdens de high tea de 
mogelijkheid om op 
ontspannen manier te 
vertellen over het 
afgelopen jaar en vooruit 
te kijken naar het nieuwe 
jaar. Toen ik de 
presentatie aan het 
voorbereiden was werd ik 
buitengewoon dankbaar 
om op een rij te zetten hoe 
we gezegend werden en 
welke vooruitgang we hebben kunnen boeken in een jaar tijd! 
 
Graag (ver)tellen we nog even de zegeningen: 

 We konden meer mensen helpen dan ooit en ze beter de liefde en zorg van God 
laten ervaren! 

 We konden een slag maken met de naamsbekendheid van Água Viva in Brazilië 
door een speciale gift hiervoor met als doel om meer Brazilianen te betrekken bij 
het werk van Água Viva 

 Na een enorm moeilijk financieel begin van het jaar werden we rijk gezegend met 
giften en konden we voor het eerst een groot deel van het jaar rustig ademhalen 

 Bijna alle medewerkers konden een of meerdere vakcursussen volgen 
 We konden onze medewerkers na een aantal jaar eindelijk een loonsverhoging 

geven 
 Op wonderbaarlijke wijze werden we geselecteerd om overheidssubsidie te krijgen 

voor financiering van behandelplekken 
 We konden een nieuwe fase van zelfstandig begeleid wonen in gebruik nemen 
 We konden de kantoorruimtes opknappen en verbeteren 
 Na vele jaren wachten hebben we een eigen stroomaansluiting en we konden 

warmwaterboilers installeren op zonne-energie 
 We konden twee mooie pilotprojecten starten: scharrelkippen en aquaponics 

 
Op het  blog van Wim en Danielle staat de hele presentatie van de 
hightea! https://volgdekeijzer.wordpress.com/2018/01/22/samenvatting-hightea-2018  
 

Aktie overleven is leven 
Ondanks dat we op dit moment 
financiën ontvangen van de 
Braziliaanse overheid voor een 
aantal behandelplekken en hard 
werken aan meer inkomsten 
vanuit Brazilië, hebben we 
maandelijks nog steeds een fors 
bedrag nodig vanuit Nederland. 
We hebben gemerkt dat de 
giften zijn teruggelopen in de 
afgelopen maanden. Graag 
willen u opnieuw uitnodigen om 
te geven! Het zou fantastisch 
zijn als we kunnen rekenen op 
terugkomende vaste giften!! 

 

 
 “Voortgang geboekt 

afgelopen jaar” 
 

 “Gestart met een groep 
voor ex-gasten” 

 
 “Eerder op 

weekendverlof” 
 

 “Fruitliefhebber 
gezocht” 
 

 “Versterking uit 
Nederland” 

 
 “Belangrijk om te 

kunnen praten” 
 
 

Hallo nieuwsbrieflezers, 
 
Wij zijn blij voor Wim en Danielle en hun kinderen dat  
Dick en Anita van Voorst gaan meewerken bij het mooie werk  
in Ritapolis. Lees meer over wat ze gaan doen in deze nieuwsbrief. 
In januari waren Wim en Danielle  op verlof in Nederland en genoten van het 
aanhalen van contacten. Op veel verschillende momenten konden ze vertellen 
over het werk in Ritapolis. Bedankt voor uw betrokkenheid door o.a. het lezen 
van deze nieuwsbrief waarin Wim verder verteld over de ontwikkelingen daar
in Brazilië. 
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‘Mensen worden weer mens’ 

www.aqua-viva.org 

 
Kippen in de boomgaard 

In augustus 2017 zijn we begonnen met het 
houden van scharrelkippen op het centrum voor 
verslavingszorg om ze geslacht te verkopen. Dit 
loopt goed! Wekelijks gaan er een aantal kippen de 
deur uit en  zo hebben we een extra bron van 
inkomsten! We willen nu het project een dubbele 
functie geven door in de ren fruitbomen te planten 
die fruit leveren. Graag zoeken we iemand die wil 
helpen de eerste 20 fruitbomen te kopen en te 
planten. Dit kost rond de 100 euro!  Wie helpt mee? 
 

Terugkeer Dick en Anita 
Na ruim een jaar voorbereiding in 
Nederland, waarin ook het visum voor 5 jaar 
gereed kwam, zijn Dick en Anita van Voorst 
nu weer terug bij ons. Ze zijn gelijk in de 
weer gegaan om te settelen, een verdieping 
van een huis van Água Viva  naar hun zin te 
maken. Ze zullen betrokken zijn bij het na-
traject van de ex-verslaafden, Dick ook bij 
het onderhoud van gebouwen en terreinen, 
Anita bij de creatieve activiteit samen met 
Daniëlle. Al met al heel fijn en gezellig, ook 
voor onze kinderen!  

Een nieuwe start  
Onlangs zijn we een test gestart om het 
eerste weekendverlof al na twee maanden 
opvang te doen in plaats van na vijf 
maanden. Na vijf maanden opvang gaan 
de gasten nu een week naar huis om zo 
een reëlere ervaring op te doen hoe het is 
om weer in de samenleving te zijn en 
daarna hun behandeling af te ronden. We 
zijn dankbaar voor al deze stappen die we 
met het team kunnen maken die er aan 
bijdragen dat  mensen weer MENS 
worden!  
 

Nabehandeling ex-verslaafden 
Een activiteit waar we al heel lang mee wilden starten maar nog niet de mogelijkheid voor 
hadden gehad was het starten van een groep voor ex-gasten.  Voor ex-verslaafden is het 
belangrijk dat ze kunnen praten, 
ervaringen kunnen uitwisselen en kunnen 
vertellen hoe hun week ging, waar ze 
tegen aanliepen.  Op deze manier stapelen 
problemen en negatieve gedachten zich 
niet op waardoor een terugval voorkomen 
kan worden. Samen met ons bestuurslid 
Denilson hebben we contact gemaakt met 
de commandant van de politie in onze 
regio en deze stelde een ruimte 
beschikbaar in de stad waar de meeste 
van onze gasten vandaan komen. Elke 
twee weken vindt nu deze groep plaats 
onder leiding van een van de medewerkers 
van Água Viva. We verwachten hiermee weer een stap te hebben gemaakt om nog betere 
resultaten te krijgen. De eerste bijeenkomst was een weerzien met enkele mensen die we 
een tijd niet meer hadden gezien. Het was geweldig om te zien hoe goed het met ze ging! 
 
 
 

  

  

Laten we voor ze bidden en God danken voor alle 
zegeningen. Hartelijke groeten en Gods zegen van 
het team Agua Viva in Brazilië en Aqua Viva in 
Nederland. Stap voor stap gaat het werk door en: 
 

Contact 
 
Nederland 
Postadres: 
  Stichting Aqua Viva 
  Laageinde 58 
  4191 NS  Geldermalsen 
Vast nummer: 
  +31(0)345 796513 
 
Brazilië 
Postadres: 
  Rua Eurico Dutra 260, 
  1o andar, Alto de Fátima,  
  Ritapolis - MG, 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. 
 
   


