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 “Ingebruikname woningen voor begeleid zelfstandig 

wonen” 
 

 

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 

 

Verslaafden zonder familie 

In de afgelopen anderhalf jaar  kon Água Viva enkele verslaafden helpen die niet op  

hulp van hun familie konden rekenen omdat die er niet was of omdat men niets van 

hen wilde weten. Ze kwamen vanuit een situatie als dakloze of betrokkenheid in de 

drugshandel. Gedurende de behandeling rees de vraag waar deze mensen na hun 

behandeling naar toe moesten. Ze moesten naar een “veilige plek”.  Tijdelijk werden 

twee sociale woningen beschikbaar gesteld om deze mensen een huis te bieden. Dit is 

echter geen ideaalsituatie.  
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Twee cliënten tijdens hun behandeling die geen plek hadden om terug te keren 

Woningen voor begeleid zelfstandig wonen  

Naast het centrum voor verslavingszorg zijn enkele jaren geleden al vijf kleine 

appartementen gebouwd met het oog op bovengenoemde personen zodat ze  in de 

luwte van het centrum een geleidelijke integratietraject aangeboden kan worden.  In 

deze woningen kunnen bij elkaar 10 mensen wonen. Ze zullen een sociale huur betalen 

om zo bij te dragen aan de stichting als onderdeel  van het leertraject. De woningen 

zijn echter nog niet gebruiksklaar. 

Vijf woningen tegenover het centrum voor verslavingszorg 
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Aanvraag 

Om de woningen klaar te maken zodat ze echt in gebruik genomen moeten worden 

moeten er enkele bouwkundige en technische aanpassingen worden gedaan w.o. 

stucen en verven van de woninen aan de binnenzijde, verbeteren van de stroom- en 

watervoorziening. Daarnaast is het een wens dat elke woning een basisinrichting heeft 

naast het al aanwezige meubilair. 

 

De totale kosten voor uitvoering van dit project bedragen 7550 euro waarbij wordt 

uitgegaan dat de arbeid om de huisjes te stucen en te verven door cliënten of ex-

cliënten van het centrum wordt gedaan. In de bijlage is de begroting opgenomen. 

 

Cliënten 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 

Stichting Aqua Viva 

Laageinde 58 

4191 NS  Geldermalsen 

www.aqua-viva.org 

aqua-vivahotmail.com 

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

 

Filmpje over het Centrum voor verslavingszorg Agua Viva  

Filmpje over het leven van ex- cliënt José 

 

Bouwkundige & technische aanpassingen Stuk Subtotaal In euro

Verbeteren stroomvoorziening centrum verslavingszorg + woningen voor begeleid wonen * 14.000R$       3.500€         

Stucen binnenmuren ** 1.200R$         300€            

Verven binnenmuren **   900R$            225€            

Verbeteren watertoevoer + warmwatervoorziening 7.500R$         1.875€         

 

Aanschaf 5 kleine koelkasten 5 440 2.200R$         550€            

Aanschaf 5 gasfornuizen incl. gasfles 5 480 2.400R$         600€            

Aanschaf 10 matrassen 10 200 2.000R$         500€            

Totaal 30.200R$       7.550€         

   

* Volgens offerte van het electriciteitsbedrijf CEMIG

** Enkel materiaalkosten, uitvoer wordt door clienten zelf gedaan tijdens arbeidstherapie

*** Gebruikte wisselkoers 1 euro = 4 reaal
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