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DANK!!!! 
Onze laatste nieuwsbrief van mei openden we met grote letters HELP vanwege de financiele 
situatie van Agua Viva!!! Nu schrijven we met grote letters DANK!!! In de bijbel staat een 
prachtige tekst “Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen 
grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw! 
(Klaagliederen 3:22-23).  
In de weken en maanden na onze oproep zijn we gezegend met heel veel onverwachte 
giften en toezeggingen van mensen die een bepaalde kostenpost letterlijk voor hun rekening 
wilden nemen. Wat hebben we de zorg van God, door mensen heen, zeer letterlijk kunnen 
bemerken! Hartelijk dank daarvoor!  
  

Kort nieuw 
• Het grootste nieuws is natuurlijk de overeenkomst die we met de overheid hebben kunnen 

afsluiten, maar in de afgelopen tijd gebeurden nog meer mooie dingen die we graag met u 
delen! 

• Na vele jaren van proberen en lobbyen heeft het 
centrum voor verslavingszorg eindelijk zijn eigen 
aansluiting op het energienetwerk! Hiermee komt een 
einde aan een gebrekkige energievoorziening en 
begint een hoge energierekening. Om deze reden zijn 
we bezig om water voor de douches via zonne-energie 
op te warmen (de elektrische douchekoppen zijn de 
grootste energievreters).  

• Een aantal jaar geleden startten we met een project 
met legkippen. Dit project hebben we nu uitgebreid 
met scharrelkippen voor vleesconsumptie. Maandelijks 
kopen we ca. 100 kuikens die na vijf maanden gereed zijn om verkocht te worden als 
scharrelkip. Een mooie uitbreiding van de opties voor werktherapie. 

• Een ander leuk en interessant project is Aquaponics waarvoor we bezig zijn met een 
testopstelling. Aquaponics is een systeem waarbij het opgroeien van vissen wordt 
gecombineerd met het opgroeien van groenten. Het doel is om een omgeving te creëren die 
het gehele jaar door produceert, in de vorm van groenten en vissen. Het systeem 
combineert de afvalstoffen van vissen om zo planten sneller te laten groeien. Daarnaast is 
er minder water nodig dan bij het verbouwen van groenten op de volle grond. Hiermee 
hopen we de hoge kosten voor voeding weer wat terug te brengen. In de volgende 
nieuwsbrief zullen we laten weten wat de eerste resultaten zijn! 

• Verschillende medewerkers konden een cursus volgen! 
 

Verlof 2017-2018 
Het jaar vliegt voorbij, nog even dan is familie de Keijzer weer in Nederland voor een verlof 
van ruim een maand! Op vrijdag 22 december hopen ze aan te komen om op 30 januari 
weer terug te vliegen naar Brazilië. Gedurende het verlof zijn ze beschikbaar voor 
spreekbeurten, presentaties, bezoekjes etc.  
Afgelopen verlof is er goede ervaring opgedaan met een huiskamerpresentatie (een 
presentatie in kleine, besloten setting), Wim en Danielle zouden het leuk vinden om dit te 
herhalen en zo met nieuwe mensen, die door de gastheer/vrouw worden uitgenodigd, in 
contact te komen.  
Lijkt het je leuk om Wim en Danielle bij je thuis te ontvangen en heb je bijvoorbeeld een 
kring of een groep vrienden die je ook aan ze wilt voorstellen, we horen het graag! 
Enkele data uit de agenda: 

• Zo 7 jan 2018, 10.00, spreekbeurt in de Christengemeente, Hardinxveld-Giessendam 
• Zo 14 jan  2018, 10.00, spreekbeurt in Evangelische Zendingsgemeente De Ark, Tiel 
• Zo 14 jan 2018, 15.00, High-tea Aqua Viva in Bonfire, Dordrecht 
• Zo 21 jan 2018, 10.00, presentatie in de Protestantse gemeente, 's-Gravenpolder-Baarland 
• Za 27 jan 2018, 11.00 - 14.00 de welbekende Brazaar! 

Actuele informatie over het verlof van familie de Keijzer is ook dit jaar te vinden op hun 
blog: https://volgdekeijzer.wordpress.com/verlof/ 

 
Hallo vrienden van Aqua Viva, 
 
In deze nieuwsbrief veel om dankbaar te zijn, 
God is trouw. 
We zijn blij als bestuur van Aqua-Viva Nederland in deze nieuwsbrief te kunnen 
vermelden dat nu op wonderlijke wijze het CTM wordt medegefinancierd door 
de Braziliaanse overheid. Dat is een heel goede ontwikkeling! 
Wim en Danielle de Keijzer schrijven daar in hun nieuwsbrief uitgebreid over.   
Wilt u ook die nieuwsbrief ontvangen dan kunt u een mail sturen naar 
wim.danielle@gmail.com 
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 “High-Tea” Zondag 14 

januari, 15.00 – 17.30, 
organiseert Aqua Viva een 
High-tea voor iedereen die 
meer te weten wil komen 
over het werk in Brazilië. 
Locatie: de Bonifatiuskerk, 
Wijnstraat 117, Dordrecht! 
 

 “Overheid gaat CTM 
subsidie verlenen” 

 
 “Einde aan een 

gebrekkige 
energievoorziening” 

 
 “Scharrelkippen als 

werktherapie” 
 

 “Familie de Keijzer 
komt weer naar 
Nederland” 

 
 “Blij dat we Ildeu een 

alternatief konden 
aanbieden” 

  

  

Tekenen overeenkomst met de overheid 

http://www.aqua-viva.org/
https://dailyverses.net/nl/klaagliederen/3/22-23
http://www.christengemeente.nl/
https://dearktiel.nl/
https://volgdekeijzer.wordpress.com/verlof/
mailto:wim.danielle@gmail.com
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Nieuwe fases 

Seizoenen, vette jaren, magere jaren, het leven bestaat uit fasen die elkaar opvolgen en 
afwisselen. In het centrum voor verslavingszorg werken we ook met fasen. Als iemand 
opgenomen wordt, start deze persoon in fase 1 waar de nadruk ligt op ontwenning van 
drugs/alcohol, het wennen aan de opname en het creëren van besef van de noodzaak van 

behandeling. Na het succesvol afronden van fase 
1 gaat de gast naar fase 2, waar hij door andere 
stappen en processen gaat. Tot nu toe werkten 
we met 3 fasen maar het bleek dat dit voor 
sommige mensen niet genoeg was. Voor Ildeu 
bijvoorbeeld was het niet genoeg. In oktober 
2015 namen we hem op, totaal ziek en verzwakt 
doordat hij bijna geen lever meer over had na 
jaren van drankmisbruik. Veranderd keerde hij 
na zijn behandeling in april 2016 weer terug naar 
zijn woonplaats, waar het weer snel misging. Hij 
was veel alleen en verviel snel weer in het oude 
patroon om naar zijn bekende bar te gaan en 
daar de krant te lezen en te drinken. Eind 2016 
nam de familie contact op met de vraag of we 

hem opnieuw konden opnemen. We schrokken hoe erg hij achteruit was gegaan ten 
opzichte van de eerste opname. Ook de behandeling was deze keer moeilijker, omdat Ildeu 
weinig doel had om voor te leven. Langzamerhand hebben we hem kunnen laten inzien dat 
hij belangrijk is voor zijn dochters en voor ons. Aan het einde van de behandeling moesten 
wij en de familie constateren dat er een grote kans was, dat Ildeu opnieuw zou terugvallen 
als hij zou teruggaan naar zijn oude situatie en dat dit voorzeker zijn dood zou betekenen 
vanwege zijn wankele gezondheidstoestand. We waren dan ook blij dat we Ildeu een 
alternatief konden aanbieden, namelijk een nieuwe fase! In de eerste maanden van 2017 
zijn we gestart met het opknappen van woningen voor begeleid zelfstandig wonen, die tegen 
het centrum voor 
verslavingszorg aan 
liggen. We hebben ze 
vervolgens ingericht met 
bedden, koelkast, 
gasfornuis, kasten, 
tafels, pannen etc.  
Ildeu was de eerste gast 
die we fase 4 konden 
aanbieden, waar hij 
meer vrijheden en meer 
verantwoordelijkheden 
kreeg (belangrijke 
mensen hebben 
verantwoordelijkheid ) maar nog steeds onder de zorg staat van het behandelteam. 
Aansluitend hebben nu fase 5 waar de gasten al werken en minimale begeleiding krijgen. 
We verwachten dat we met de nieuwe fasen een hoger percentage zullen bereiken van 
mensen die clean blijven, want elk leven telt! We danken de diaconie van de Hervormde 
kerk in Hardinxveld-Giessendam die het mogelijk heeft gemaakt om de vijf woningen op te 
knappen en in te richten! 
Ook als organisatie van Aqua Viva lijkt het of we een nieuwe fase zijn ingegaan. Daar 
schrijven we volgende keer over, want dat is ook een mooi verhaal! 
 

  

  

We danken God voor zoveel zegen. We blijven bidden 
voor dit werk. We wensen u de komende feestdagen 
Gods zegen namens het team Agua-Viva in Brazilië 
en Aqua-Viva 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 
 
  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. 
 
   

Vraag van het thuisfrontteam 
We kijken uit naar het verlof van Wim, Daniëlle en hun kinderen. De 
voorbereidingen zijn in volle gang bezig. Dit verlof brengt extra 
kosten met zich mee. We zijn op zoek naar mensen die familie de 
Keijzer willen sponsoren met: 
● De vliegtickets. Totaal €5776,00. 
● Een tank benzine. Met elke liter die u kunt sponsoren, zijn we blij! 
 
Wilt u weer helpen? Dat zou heel fijn zijn! 

Groepsactiviteit op het CTM “Wandelen in geloof” 

Ildeu voor zijn nieuwe huisje 

mailto:aqua-viva@hotmail.com
http://www.aqua-viva.org/
https://www.facebook.com/ComunidadeAguaVivaNl
http://www.volgdekeijzer.wordpress.com/
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