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 “Bouw multifunctionele ruimte centrum voor 

verslavingszorg” 
 

Mensen worden weer MENS! 

Obras Sociais ÁguaViva is een Braziliaanse stichting  met Nederlandse inbreng die zich 

inzet voor mensen die door omstandigheden in een moeilijke situatie zijn beland. 

 

Een van de projecten van Água Viva is een centrum voor verslavingszorg. In juni  2014 

is dit centrum geopend en  biedt  plaats en behandeling aan 15 personen. In de 

komende jaren wordt verwacht door te groeien naar 25 behandelplekken.  Naast het 

centrum voor verslavingszorg heeft Água Viva 18 sociale woningen, een meubelmakerij 

en een kerk die verbonden is met het sociale werk.  

Centrum verslavingszorg 

 

Centrum voor verslavingszorg 

Door het steeds toenemend drugsgebruik in Brazilie ontstond de wens om verslaafden 

mensen te helpen en op te vangen.  Met hulp van heel veel mensen heeft Aqua Viva 

een mooi centrum kunnen bouwen met o.a.: een hoofdgebouw, daarin bevind zich de 

keuken, eetzaal en twee multifunctionele vertrekken,  drie slaapzalen en een 

recreatiezaal.  

Het centrum voor verslavingszorg biedt momenteel mogelijkheid om 15 mannen, uit 

de armste bevolkingsgroep, op te vangen en te begeleiden om een nieuw leven zonder 

verslaving te starten.  
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Het aangeboden programma, dat rond de vijf maanden duurt, bestaat uit: 

1. Individuele- en groepstherapie; 

2. Lessen en trainingen in verschillende onderwerpen; 

3. Arbeidstherapie; 

4. Muziektherapie; 

5. Creatieve therapie; 

6. Meditatie en kerkbezoek; 

7. Sport, film en ontspanning; 

8. Aktiviteiten met familie. 

 

Het centrum functioneerd op een eenvoudige maar effective manier. De clienten 

worden begeleid en geholpen door een vast team bestaande uit een 

coordinator/therapeut, 4 dagbegeleiders in wisseldienst, een partime psycholoog, een 

kokkin en een aantal vrijwilligers. 

 Een van de slaapzalen is nu in gebruik als les-trainingslokaal  
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Geimproviseerde gepreksruimte die is gehuisvest in de eetzaal 

Doorgroeien   

In 2017 hoopt Água Viva te kunnen groeien naar 25 behandelplekken. Op dit moment 

is deze groei nog  niet mogelijk  omdat een slaapzaal is "opgeofferd" als les-

trainingslokaal. Ook zijn er op het centrum voor verslavingszorg  enkele andere ruimtes 

“geimproviseerd” zoals gespreksruimtes, een eerstehulp- en een magazijnruimte. Om 

te kunnen doorgroeien, de zorg en logistiek te verbeteren  is het nodig om een  

multifucntioneel gebouw te realiseren  met daarin de volgende functies: 

 Les-trainingslokaal (60 m2) 

 2 gespreks- intake ruimtes  (2 x 10m2) 

 1 vergaderruimte  (20 m2) 

 1 magazijnruimte met o.a. kledingsopslag voor mensen die van de straat  

  komen (10 m2) 

 Eerste hulpruimte (10 m2) 

 Receptie (10 m2) 

 Sanitaire ruimte (10 m2) 
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Lokatie waar het multifunctionele gebouw gepland is, grenzend aan de ingang van 

het centrum voor verslavingszorg 

Bouwkosten multifunctioneel - gebouw 

De kosten om het multifunctionele gebouw van ca. 155 m2 te bouwen bedragen rond 

de 21.000 euro.  In dit bedrag is er vanuit gegaan dat ongeveer 60% van de arbeid door 

de clienten zelf gedurende de arbeidstherapie en dat de continuiteit in de bouw wordt 

gegeven door een ingehuurde metselaar met een hulp.  Eerder is al met succes een 

kleiner project (was- en droogruimte) gebouwd door de clienten zelf.                                         

Clienten die in 2015 de  was-en droogruimten bouwen 
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BIJLAGE 1: BEGROTING 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2: CONTACTGEGEVENS 

Brazilië 

Obras Sociais Água Viva 

Rua Eurico Dutra,260, 1º  andar 

Ritápolis – Alto de Fatima, MG 

CEP  36335-000 

+55 32 3356 1537 

+55 32 8425 9072 

www.sitio-aguaviva.org 

info@sitio-aguaviva.org / wim.danielle@gmail.com  

  

Nederland: 

Aqua Viva 

Laageinde 58 

4191 NS  Geldermalsen 

www.aqua-viva.org 

aqua-viva @hotmail.com 

https://www.facebook.com/ComunidadeAguaVivaNl?ref=bookmarks 

 

Filmpje over het Centrum voor verslavingszorg Agua Viva  

Filmpje over het leven van ex- cliënt José 

Samengevatte begroting Multi-functioneel gebouw

Kostenpost In reais * In euro**

Ruwbouw 22.293,80R$    5.573,45€     

Afwerking 24.357,00R$    6.089,25€     

Betaalde arbeid 25.500,00R$    6.375,00€     

Overige em onverwachte kosten 10.700,00R$    2.675,00€     

Totaal 82.850,80R$   20.712,70€   

* Kostenniveau januari 2016

** Wisselkoers 1 euro = 4 reaal

http://www.sitio-aguaviva.org/
mailto:info@sitio-aguaviva.org
mailto:wim.danielle@gmail.com
http://www.aqua-viva.org/
javascript:smae_decode('YXF1YS12aXZhQGhvdG1haWwuY29t');
https://www.facebook.com/ComunidadeAguaVivaNl?ref=bookmarks
Film%20over%20het%20werk:%20https:/www.youtube.com/watch?v=CbR5ct3MJLE&list=UUmeZCpAmFH7hCt0IQEqt8hw
https://www.youtube.com/watch?v=S6G-ndL9vWg

