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De familie van OSAV groeit! 
Het werk van OSAV heeft 
Nederlandse versterking 
gekregen!  Eind oktober zijn 
Melchior en Sijnette Buit samen 
met hun vier kinderen verhuisd 
naar Ritápolis. Ze wonen samen 
met hun vier kinderen al sinds 
vorig jaar oktober in Brazilië. In 
Nederland woonden ze in 
Hardenberg. Melchior werkte als 
productieleider bij een grote 
broodfabriek in Apeldoorn en 
Sijnette was parttime kapster.  
Het is geweldig dat het groeiende 
werk verdeeld kan worden over 
meerdere schouders! We heten 
Melchior en Sijnette hartelijk 
welkom! 

 

CTM – Veel strijd om de vergunningen te krijgen 
In Brazilië kan en mag bijna alles, maar als je volgens de regels wilt werken dan wordt alles 
moeilijk, ingewikkeld en duur. Al ruim anderhalf jaar zijn we bezig om de vergunningen te 
krijgen voor het CTM, het centrum voor verslavingszorg. Deze vergunningen zijn belangrijk 
om legaal te kunnen werken en overheidssubsidies te kunnen krijgen.  Inmiddels hebben we 
al meer dan 15.000 euro geïnvesteerd aan aanpassingen in de gebouwen, aanleg van 
waterleiding en een brandveiligheidsinstallatie. De vergunningsaanvragen zijn de deur uit en 
we verwachten elk moment de inspectie en groen licht om het CTM officieel te kunnen 
openen. Wekelijks krijgen we noodkreten om hulp en we hopen binnenkort geen NEE meer 
te hoeven zeggen! Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief kregen we het 
bericht dat de vergunning van de brandweer voor het CTM er is. Deze vergunning kwam 
binnen een dag nadat er speciaal voor dit doel een dag was gebeden en gevast in het CTM. 
Nog één te gaan! 

 

Verschillende mensen starten een nieuw leven 
André en Priscila woonden  onder de 
brug in een naburige stad. Claudio was 
aan het wegzinken in een leven van 
drugs- en drankmisbruik en vermoordde 
bijna zijn vrouw.  Expedito had geen 
plek  om naar toe te gaan nadat hij uit 
het kindertehuis was ontslagen omdat hij 
18 jaar geworden was. Allemaal hopeloze 
situaties! Toch konden we, ondanks dat 
het CTM officieel nog niet open is,  deze 
verschillende mensen helpen een nieuw 
leven te starten.  
Ze werden ondergebracht in een van de 
huisjes van OSAV volgden overdag een 
begeleidingsprogramma en ‘s avonds 
gingen ze naar verschillende 
kerkdiensten. Al deze mensen hebben de 
Here Jezus leren kennen en zijn bezig 
om een werkelijk nieuw leven te starten!

 

Cursus verslavingszorg 
Wim (leider van het werk van Aqua Viva in Brazilië) volgt samen met Roberto (begeleider) 
sinds augustus een cursus voor verslavingszorg. Tot het einde van het jaar hebben ze  om 
de twee weken een vrijdagavond en zaterdag les waarna ze een officieel certificaat krijgen. 
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Lieve familie, vrienden en kennissen, 

Graag brengen we je weer op de hoogte van het werk van Aqua Viva in Brazilië, genaamd Obras 
Sociais Agua Viva, voor het gemak OSAV.  Het werk is voortdurend in beweging en we nemen u graag 
mee naar Brazilië!
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Bouw varkensverblijf 

Onverwacht kregen we een geweldige gift voor het 
CTM om een groentetuin, een kas  en een verblijf te 
kunnen maken voor de varkens.  Het 
varkensverblijf was urgent omdat het huidige hok 
te dicht bij de slaapzalen van het CTM ligt. Marcelo 
bouwt nu een nieuw mooi verblijf met vier hokken. 
Hij woont  in een van de huisjes naast het centrum. 
Al maanden kwam hij naar de diensten voor 
verslaafden in São João del Rei waar OSAV bij 
betrokken is. Altijd kwam hij daar dronken naartoe, 
 ging bij elke oproep naar voren voor gebed maar 
was niet in staat om zijn leven te veranderen. Hij 
werkte als metselaar met altijd een fles drank bij 
zich. Nu is hij enkele weken bij OSAV en de 
verandering in zijn leven is groot! Gloria Deus! 

Verlof familie de Keijzer 
Van 10 december tot 9 februari zullen Wim en 
Daniëlle de Keijzer voor hun verlof in Nederland 
zijn. Op zondagmiddag 15 december zal er een speciale bijeenkomst zijn voor iedereen die 
betrokken is, of is geweest bij het CTM. Wim en Daniëlle zullen onder het genot van een 
high tea een presentatie geven over het CTM, hetgeen tot nu toe is verricht en de 
vooruitzichten voor dit prachtige project. De bijeenkomst wordt gehouden op een bijzondere 
plek: de Bonifatiuskerk in Dordrecht! U bent hartelijk uitgenodigd! Laat het even weten als u 
komt.  
Wim en Daniëlle de Keijzer zijn beschikbaar voor spreekbeurten, presentaties, scholen, 
vrouwengroepen etc. Help hun agenda te vullen. Hun emailadres is wim.danielle@gmail.com 

 

Het gaat om kostbare mensenlevens! 
U hebt gelezen dat er veel beweging is in het werk van Aqua Viva in Brazilië. Het werk 
groeit, mensen worden veranderd door het evangelie, de kerk is in ontwikkeling, het CTM 
staat voor haar officiële opening. De strijd is ook groot want het gaat om kostbare 
mensenlevens, kostbaar in geestelijke zin maar ook in letterlijke zin. De uitgaven voor het 
werk van  OSAV stijgen!! We willen u dringend oproepen om mee te bewegen met het 
prachtige werk wat gaat om mensen in gebed en in het geven van de noodzakelijke 
middelen. 

 

Van Brazilië naar Spanje 
Van Brazilië naar Spanje, naar 
de familie Jaap en Suze de 
Bruine die een zendingspost 
bemannen in Noordwest-
Spanje. Door ongelukkige 
omstandigheden hebben zij te 
kampen met lichamelijke 
ongemakken. Er ging een roep 
uit om bouwkundige hulp. Hun 
schuur moest omgebouwd 
worden tot een onderkomen 
op de begane grond, zodat het 
echtpaar niet meer naar boven 
hoefde.  Geld was er niet, 
maar u gaf samen 4000 euro.  
Dankzij uw giften en gebed 
kon de ruwbouw van deze 

 grote verbouwing gerealiseerd worden. Het waren 4 geweldige weken van werken, bidden 
en kerkdiensten . Co Kempeneers en Piet Hagen willen jullie nogmaals hartelijk danken voor 
alle ondersteuning en gebed.  

 
 

  

 

 

 
God zegene u.  

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 

ABN-AMRO 40 59 54 352 
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. 

 


