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Ups en downs bij Água Viva  
Bij Água Viva gaat alles gewoon door. Gewoon is altijd met ups en downs . We hebben in 
de afgelopen maanden behoorlijk veel moeilijkheden gehad in het team met vervelende 
situaties. Gelukkig hebben we deze kunnen oplossen, al zijn er veel wijzigingen geweest die 
aandacht en aanpassing vragen. Gelukkig ontstaan er uit elke moeilijke situatie ook weer 
kansen om zaken te verbeteren. 
Met betrekking tot de opening van de opvang voor vrouwen hebben we nog geen hele grote 
stappen kunnen maken, alleen wat bureaucratische zaken die natuurlijk noodzakelijk zijn! 
We bidden dat we binnenkort grotere stappen kunnen maken want de nood onder vrouwen 
is groot! 
 

Uitbreiding in samenwerking met 
wilde ganzen 

In de afgelopen jaren zijn we altijd bezig geweest om bestemming te geven aan de vele 
gebouwen en woningen die Água Viva rijk is. Het enige wat in de afgelopen jaren gebouwd 
is,  is een wasruimte, een kippen en een varkenshok. Nu zijn we gekomen op een moment 
waarin alle ruimten in gebruik zijn en het 
zelfs krap wordt! 
Op dit moment vangen we maximaal 25 
mannen op in het centrum voor 
verslavingszorg. Dat is krap omdat de 
mannen slapen in slechts twee 
slaapzalen. Samen met een bevriende 
architect is een plan ontwikkeld om een 
multifunctioneel gebouw te bouwen 
waarin onder andere trainingen en groepsactiviteiten 
kunnen plaatsvinden. Hiermee komt een slaapzaal vrij 
die nu voor deze activiteiten wordt gebruikt. Ook zal er 
in het gebouw  ruimte zijn voor individuele gesprekken, 
EHBO en  ruimte voor het team. We maken hiermee een 
slag in de kwaliteit en zouden in de toekomst zelfs nog 
wat meer mannen kunnen opvangen als dat nodig is!  
We zijn ongelooflijk blij dat we al sponsors hebben 
gevonden in Nederland die willen helpen deze droom te 
realiseren. Ook heeft de stichting Aqua Viva het plan 
voorgelegd aan het Fonds Wilde Ganzen die heeft 
toegezegd 50% bonus te geven over het in Nederland 
ingezamelde bedrag. We hopen begin volgend jaar te 
kunnen beginnen met de bouw en tegelijkertijd ook de 
sociale woningen op te knappen binnen hetzelfde 
project. Wat voelen we ons gezegend dat deze lang 
bestaande wens in vervulling gaat!  
 

Een eigen bakkerij op het centrum! 
We beginnen nu wat jaarlijks 
terugkerende evenementen te krijgen 
om mensen te betrekken bij het werk. 
Bijvoorbeeld de Feijoada (bonenschotel) 
in september, zo´n 400 maaltijden die 
we in het dorp verkopen. Dit is gelijk een 
leuke gelegenheid voor mensen om het 
centrum voor verslavingszorg te leren 
kennen. Er was weer een tweedehands 
kleding verkoop, gezichten schminken en 
een trampoline. Ook werden er koekjes 
en brood uit onze eigen nieuw geopende 
bakkerij verkocht. Via een actie van 
verschillende familieleden van onze 
gasten werd er in een verderop gelegen 

dorp een veiling gehouden, die zoveel opleverde dat we er een basisuitrusting voor een 
mini-bakkerij van konden kopen!!! In eerste instantie is het brood voor eigen gebruik, om 
kosten te besparen. Steeds zijn er een stuk of drie gasten die het broodbakken onder de 
knie hebben en het weer aan iemand anders leren.  
 
 
 

 
Hallo nieuwsbrieflezers, 
 

Er is weer veel nieuws te lezen. God is goed, leest u maar. De 
zendingspost in Ritapolis groeit!  
 
 

Nieuwsbrief Aqua Viva 

December 2019 

 
 “Multifunctioneel 

gebouw”  
 

 “Wilde ganzen        
50% bonus”  

 
 “Wat voelen wij ons 

gezegend” 
  

 “Broodjes bakken”  
 

 “Een baan of 
werkervaring”  

 
 “Straatfeest”  

 
 “Veel plezier”  

 

Links onder op het plaatje de plek voor 
het nieuwe gebouw  



 

 

‘Mensen worden weer mens’ 

www.aqua-viva.org 

 
Cursus meubelmakerij 

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over de cursus 
voor meubelmaker. Inmiddels is de cursus klaar. Dertig 
mensen kregen hun certificaat op een feestelijke avond! 
De meesten hebben tijdens en na de cursus een baan 
gevonden of werkervaring opgedaan! Heel bijzonder was 
dit voor Lucas, een van onze gasten. Hij is nu 24 jaar en 
had nog nooit een echte baan gehad en vrijwel alleen 
maar ellende meegemaakt. Via de cursus heeft hij nu een 
baan gevonden bij André, een bevriende meubelmaker! 
Binnenkort zullen we een filmpje van Lucas verspreiden 
via de sociale media zodat jullie uit eigen mond kunnen 
horen over zijn leven! 
 

Kort nieuws   
In september organiseerden we voor de tweede keer het 
straatfeest van Água Viva. De straat van de sociale 
woningen werd afgezet en iedereen vermaakte zich met 
spelletjes, schilderen, een hardloopwedstrijd, pingpongen 
en een heuse vliegercompetitie. 
 

Ongeveer een keer per 
week komt een groep 
verstandelijk gehandicapte 
mensen van een stichting 
uit ons dorp naar Água 
Viva. Ze komen met een busje naar ons centrum, zodat het 
gelijk ook een uitje voor hen is. Dan luisteren ze naar 
muziek, zingen, spelen en bewegen met veel enthousiasme 
onder begeleiding van Danielle. Ze beleven samen heel veel 
plezier. 
 

Op het centrum is het ook nieuw dat we met de kinderen van onze gasten een programma 
hebben, tijdens het familiebezoek. Dat doet Danielle samen met Anita (van Voorst). Dat 
brengt ons ook bij het punt dat Dick en Anita besloten hebben eind november terug te gaan 
naar Nederland. We zullen hen erg missen en willen hen ook heel hartelijk danken voor hun 
inzet voor Água Viva! 

 
Wat gebeurt er toch veel..... We hebben geen plaats meer om te vertellen over het seminar 
dat Água Viva organiseerde over Werkhouding en Ethiek, en dan ook nog de 
drugspreventieweek waarin we alle (!) leerlingen van de plaatselijke school op bezoek 
kregen. 
We danken een ieder voor zijn of haar betrokkenheid en steun op welke manier dan ook 
voor werk van Água Viva en willen u aanmoedigen om daar mee door te gaan.  Het blijft 
nodig zodat mensen Mens kunnen worden! 
 

  

  

 
Er zijn heel veel activiteiten rondom en in het 
CTM. Heel veel mensen die in aanraking komen 
met de liefde van God! Blijft u mee bidden? 
We wensen u gezellige feestdagen en Gods zegen 
voor het nieuwe jaar, namens Wim en Daniëlle uit 
Brazilië en Marco, Erwin en Monica uit Nederland. 

Contact 
 
Nederland 
Postadres: 
  Stichting Aqua Viva 
  Laageinde 58 
  4191 NS  Geldermalsen 
Vast nummer: 
  +31(0)345 796513 
 
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 
 
Wilt u het werk van Aqua 
Viva in Brazilië financieel 
steunen dan kunt u uw gift 
doen op bankrekening: 
NL72 ABNA 0405 9543 52 
O.v.v.: Centrum voor 
Verslavingszorg 
 
Aqua Viva is door A.N.B.I. 
erkend. Giften zijn aftrek- 
baar van de belasting. 
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