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Het centrum voor verslavingszorg is open!!!! 

Het lijkt nog steeds een droom maar het 
centrum voor verslavingszorg is echt 
open! Op 16 juni stapte de eerste cliënt 
het centrum binnen. In de afgelopen 
jaren hebben we daar naartoe gewerkt 
en is daar heel veel steun en gebed voor 
geweest.  Wat is het dan geweldig dat 
het nu gewoon zo is. 
Doordeweeks doen de cliënten ‘s 
morgens na de bijbelse meditatie en het 
ontbijt, taken in de keuken, op het 
terrein en in de groentetuin. ‘s Middags 

wordt vooral besteed aan lessen, gesprekken en terugkoppeling. ‘s Avonds hebben ze 
bijbelstudie, thematische film, het maken van hun dagverslag en het werken aan 
persoonlijke opdrachten. Eenmaal per week gaan alle cliënten naar de kerk op het terrein 
van Aqua Viva 
Met het hele team geven we invulling aan het 
programma. Wim geeft een keer per week les 
over een bepaald onderwerp (vergeving, 
overgave, assertiviteit, verandering etc.), 
Melchior geeft sport en groepsdynamica en 
Daniëlle en Sijnette geven creatieve therapie. 
Eenmaal per week op dinsdagmiddag komt 
Roberta, een psychologe, voor gesprekken en 
verder verzorgt Roberto, de coördinator, 
samen met de groepsbegeleiders het 
grootste deel van de invulling. De familie komt eenmaal per twee weken op bezoek, waarbij 
we ook een speciaal programma voor hen verzorgen. 
 

Jefferson 
Inmiddels hebben we de eerste 
groente geoogst van de tuin van 
het centrum. Maar een veel 
belangrijkere “oogst” is dat we 
de eerste ex-verslaafde weer 
konden “teruggeven” aan zijn 
familie en de maatschappij.  
Jefferson is de eerste cliënt die 
het hele programma doorlopen 
heeft. Hij heeft al in heel wat 
centra gezeten, maar maakte 
nooit het programma af, schoof 
altijd de schuld af op anderen, 
wist altijd zijn eigen gedrag te 
verklaren maar kwam nooit 
verder en viel iedere keer terug 

in zijn crackverslaving.  Nu had hij de moed om zichzelf aan te pakken: zijn verstoorde 
relatie met zijn vader en het verlies van een baby 
een aantal jaren terug. We zagen hem een ander 
mens worden! Twee weken voordat hij afscheid van 
ons nam werd hij opnieuw vader, van Bryan! Twee 
nieuwe levens!! Bij bevriende ondernemers kon hij 
zijn oude beroep als kok weer oppakken en 
afgelopen zondag konden we even bij hem in de 
keuken kijken. Geweldig!  
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 “Ex-verslaafden” 

 
 “Oogst” 

 
 “Teamwerk” 

 
 “Nieuw leven” 

 
 “Vrijgekocht” 

 
 “Stap voor stap” 

 
 “Noodhulp” 

 
 “Gebed gevraagd” 

 
 

 
 
Lieve familie en vrienden, 
 
Nu de zomer voorbij is en de winter voor de deur staat, is het 
tijd voor de nieuwsbrief. Graag laten we jullie delen in de voortgang van ons werk in Brazilië. We laten 
Wim en Daniëlle zo veel mogelijk zelf aan het woord.  
Het is hun werk, dus wie kan het beter vertellen dan zij! 

 
 
 

Nieuwsbrief van Piet en Johanna Hagen 
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‘Mensen worden weer mens’ 
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Sociale woningen 

Langzamerhand komen we wat meer bekend te staan bij andere instanties die werken met 
verslaafden of daklozen. 
Op dit moment wonen Carlinda en 
Marciano, een echtpaar dat recent is 
gekomen, in een van de huisjes. Door 
de sociale dienst uit hun stad waren ze 
vrijgekocht. Vanwege drugsschuld 
werden ze vastgehouden door de 
drugsbende in een soort hondenhok. 
Nadat ze zijn behandeld voor hun 
verslaving kunnen we hen nu helpen 
weer een gewoon leven op te bouwen 
in de verwachting dat ze deze kans 
met beide handen aangrijpen!  
Het is heerlijk te weten dat er een flinke stap voorwaarts is gezet  
 

Meubelmakerij 
Ook hier wordt hard gesleuteld om de juiste vorm te creëren. Omdat Aqua Viva geen 
winstgevend bedrijf mag zijn i.v.m. subsidie en belastingen, is de meubelmakerij zelfstandig 
geworden. Eventuele winsten worden aan Aqua Viva gedoneerd. In januari begint het 
opleiden van kansloze jongeren weer. Dus voorlopig zal elke cent nodig zijn om materialen 
te kopen. Niet te vergeten dat in Brazilië iedereen op school en op zijn werk ook warm eten 
krijgt! 
 

Aandachtspunten 
Graag vragen we uw voortdurend gebed: 
• Voor de mensen in het centrum voor verslavingszorg.  Dat ze een daadwerkelijk 

verandering zullen doormaken en een ontmoeting zullen hebben met God! 
• Voor financiering van het centrum op de lange termijn. Samenwerkingsverbanden met 

lokale en landelijke overheid. We hebben een subsidieaanvraag lopen. 
• Voor tal van praktische en juridische zaken die een oplossing vragen. 
• Voor ons gezin, bescherming, gezondheid en wijsheid in alle dingen die op ons af 

komen in kerk, werk en gezin. 
 
Een gift voor iemand die opgenomen moet worden maar niet of nauwelijks iets kan 
bijdragen kan worden 
overgemaakt op de 
rekening van stichting Aqua 
Viva onder vermelding van 
“noodhulp centrum” 

 
Heeft u ons nog niet 
opgezocht op Facebook? 
Zeker leuk om regelmatig 
een foto met het laatste 
nieuws te zien op: https://www.facebook.com/ComunidadeAguaVivaNL 
 

 
Het is goed om te zien dat er op alle fronten gewerkt wordt aan verbetering en structuur. 
Maar vooral staat de mens centraal, de verloren mens. Die krijgt weer een nieuwe kans op 
een nieuw leven, een leven waarin God centraal staat. Daarvoor zijn we Wim en Daniëlle en 
Melchior en Sijnette erg dankbaar en we zijn trots op ze. Twee echtparen ieder met 4 
kinderen, doe het ze maar eens na. 
 
Lieve mensen, namens het bestuur van Aqua Viva danken we jullie met heel ons hart voor 
alle gebeden, bemoedigingen, bezoeken, praktische hulp en elke financiële ondersteuning, 
kortom alles wat nodig is om dit werk mogelijk te maken. Ook weten wij dat hiervoor de 
nodige offers gebracht worden. 
We zien het zeker niet als vanzelfsprekend maar zijn oprecht dankbaar. En weet, dat God je 
hart ziet en je ervoor zegenen zal. 
Natuurlijk wensen wij jullie allemaal een bijzonder Kerstfeest en  
een gezegend 2015 toe! 
 
 
 

  

  

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: 
  www.aqua-viva.org 
Facebook: 
  www.facebook.com/   
  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.: Projectnaam     
  Bijvoorbeeld: noodhulp,  
  voedselpakket, algemeen of  
  persoonlijke support. 
 
  De projecten zijn te vinden   
  op de website. Aqua Viva is   
  door A.N.B.I. erkend. Giften  
  zijn aftrekbaar van de  
  belasting. 
 

   


