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 “Bouw handarbeidlokaal op het 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 

 

Creatieve therapie 

Iedere vrijdagmiddag staat “creatieve therapie” op het programma in het centrum 

voor verslavingszorg. Een moment waarnaar wordt uitgekeken door de cliënten. Na 

een intensieve week van allerlei activiteiten kunnen ze op ontspannen manier de week 

afsluiten door met hun handen en hun creativiteit te werken. Binnen het gehele 

programma is dit ook belangrijk omdat de clienten zich op een andere manier kunnen 

uiten en kunnen reflecteren op hun proces van verandering. 
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 De opdracht van creatieve therapie: maak een zelfportret en reflecteer over je sterke 

en zwakke eigenschappen. Verbazingwekkende resultaten!  

Arbeidstherapie  

Dagelijks in de ochtend na het ontbijt en het moment van meditatie gaat iedere cliënt 

naar zijn taak in het centrum. Ze werken in de keuken, de wasserij, verzorging van tuin 

en dieren, het onderhoud en de schoonmaak. Belangrijk is dat deze taak een bijdrage 

levert aan het gehele functioneren van het centrum en niet enkel als een opvulling van 

tijd. Een wens die al langer bestaat is om een deel van de arbeidstherapie te gebruiken 

om producten te maken die verkoopbaar zijn en een bijdrage leveren in de exploitatie 

van het centrum. Het resthout wat overblijft van de meubelmakerij biedt een goede 

mogelijkheid hiervoor (zie bijlage 3). 

Clienten die in 2015 de  was-en droogruimten bouwen 
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Aanvraag 

Op dit moment vindt de creatieve therapie plaats in een geïmproviseerde ruimte die 

verre van ideaal is. Voor het maken van eenvoudige verkoopbare producten hebben 

we alle nodige machines (lintzaag, zaag, boor, compressor, handgereedschap). Wat 

ontbreekt is een speciaal lokaal voor handarbeid. Dit willen we bouwen tegen  de was- 

en droogruimte aan die in het afgelopen jaar is gebouwd waarbij de middenmuur 

wordt benut. Zo ontstaat een lokaal met prachtig uitzicht (de ramen hebben we al!) 

van ruim 40 m2 met machines en werkbanken. De totale kosten voor uitvoering van dit 

project bedragen 4100,00 euro. Eerder is al 1065 euro gegeven waardoor nog ca. 3000 

euro nodig is om aan de uitvoering van dit project te starten. De bouw van het lokaal 

zal door clienten van het centrum zelf worden gedaan zodat arbeidskosten nihil zijn. In 

de bijlage is de begroting opgekenomen. 

 

 
 Lokatie voor het toekomstige handarbeidlokaal 
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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 

 

 

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
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BIJLAGE 3: PRODUCTEN DIE O.A. GEFABRICEERD KUNNEN WORDEN MET RESTHOUT 

IN SAMENWERKING MET DE 

MEUBELMAKERIJ VAN AGUA 

VIVA 

 


