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Ja, natuurlijk denken we daar weleens aan. Maar toen we 15 jaar geleden vertrokken, was het erg duidelijk dat 
het Gods wil was dat we naar Brazilië zouden gaan. We geloven dat het net zo goed heel duidelijk zal zijn 
wanneer het moment zou zijn om terug te gaan. Met zo meteen twee studerende kinderen in Nederland en ouder 
wordende ouders is het wel “zwaarder” om ver weg te zijn. We zijn dankbaar dat we regelmatig op verlof kunnen 
gaan en dat de communicatie enorm veel makkelijker, goedkoper en van betere kwaliteit is geworden dan 15 
jaar geleden.

Dat zijn heel veel dingen! Het belangrijkste is de zekerheid dat we op de juiste plek zitten. Daarnaast de impact 
die we mogen hebben in de levens van mensen waarvoor we zorg mogen hebben, de mogelijkheid 

Wordt het steeds makkelijker om in een ander land te wonen?
Nee, het lijkt erop dat de cultuuraanpassing op een gegeven moment een maximum bereikt. Dingen die we 
eerder grappig of interessant vonden, zijn nu soms ergerlijk. Door jarenlange ervaring hebben we onze 
verwachtingen bijgesteld. De eerste jaren konden we bijvoorbeeld moeilijk omgaan met onze dagelijkse 
productiviteit. Inmiddels weten we dat alles langer duurt en moeilijker is.

Wat is het moeilijkst?
Ondanks dat we werken en leven te midden van veel mensen, is de eenzaamheid het moeilijkst. Het begrip van 
een vriendschap is hier anders dan in Nederland. Tot twee keer toe zijn we verwend met Nederlandse collega´s 
(Melchior & Sijnette + Dick & Anita) waarmee we meer een “NL-vriendschap” hadden. Als ze dan terugkeren 
naar Nederland, voelt het achtergelaten gat zwaarder.
Wat houdt jullie op de been?

Denken jullie er over om terug naar Nederland te gaan?

Op 5 februari 2005 landde er een gezinnetje met twee kinderen in Rio de Janeiro, beginnend aan een avontuur 
met God en elkaar, waarvan ze niet wisten hoe het zou eindigen. Ze hadden tegen elkaar en hun thuisfront 
gezegd: “Wat er ook gebeurt, we gaan het in ieder geval twee jaar volhouden – anders hebben we deze stap 
geen reële kans gegeven”. De minimale twee jaar zijn inmiddels 15 jaar geworden. Tijd om wat vragen te 
beantwoorden die zo nu en dan opduiken:

die we hebben om Gods liefde te presenteren op een 
manier die bij ons past (we zijn niet echt straatevan-  
gelisten). Afgelopen zondag werd er een man gedoopt, 
die drie jaar geleden letterlijk stinkend en met de dood 
in zijn ogen bij ons werd opgenomen. Rond de jaar-
wisseling werden we warm van alle foto´s en berichten 
op Facebook van mensen waar het goed mee gaat, die 
weer een functionerend familieleven hebben gekregen. 
Andere dingen waar we blij van worden is groei, nieuwe 
projecten, nieuwe uitdagingen, steeds meer financiën 
voor het werk vanuit Brazilië. We genieten altijd enorm 
van de mooie natuur dichtbij waar we wonen, ons huis, 
de tuin, de wandelingen die we kunnen maken, onze 
honden en het paardje dat we hebben kunnen 
aanschaffen (een van de eerste dingen die Wim in 15 
jaar voor zichzelf heeft gedaan in Brazilië).

15 JAAR IN BRAZILië



EEN MOOIE SAMENWERKING

U zult begrijpen dat we erg blij 
zijn met deze samenwerking 
met een prachtig bedrijf en 
danken God dat hij dit tot stand 
heeft gebracht. Ook zijn we 
een beetje trots op de prach-
tige R-Go Viva Laptoptas!

De eerste twee stellingkasten 
waarmee indertijd begonnen 
was, is nu een fors magazijn 
vol met prachtige producten op 
ergonomisch gebied. Een van 
de kartrekkers is een zelf ont-
wikkelde ergonomische muis 
die in China wordt geprodu-
ceerd.

Samen met een Braziliaans 

fabriekje is een eerste proeftas 
geproduceerd in Brazil ië. 
Daarna volgde nog een proef-
tas, toen 12 tassen en deze 
week zijn de eerste 120 tassen 
verstuurd naar Nederland voor 
verkoop en als monster voor in 
de winkels.  

Vincent en Anita uitten de wens 
om een samenwerkingsproject 
te starten in Brazilië. Uitein-
delijk vroeg Vincent of we 
wilden helpen met een nieuw 
product: een echt leren lap-
toptas die tegelijk als ergo-
nomische standaard gebruikt 
kan worden. 

Hoe zit Água Viva hier nu in? 
We bemiddelen tussen R-GO 
Tools en de Braziliaanse fa-
briek. Daanaast zijn we een 
proces gestart waarbij we er 
naar toe werken dat in de 
toekomst een deel van de 
productie door Água Viva kan 
worden gedaan als werker-
varingsproject. In de afgelopen 
maanden heeft ex-verslaafde 
Agnaldo een aantal dagen in 
de productie meegeholpen. 
Toevallig of niet, de fabriek 
staat in dezelfde plaats als 
waar we het huis willen openen 
voor verslaafde vrouwen. Ook 
krijgt Água Viva een commissie 
voor iedere gemaakte tas.

Ergens in 2014 leerden we 
voor het eerst Vincent en Anita 
kennen. Een mooi getalen-
teerd stel met een groot hart 
voor Gods Koninkrijk, zending 
en Brazilië in het bijzonder. 
Enkele jaren eerder was 
Vincent met een vriend in de 
avonduren een bedrijfje gestart 
dat ergonomische producten 
verkoopt: R-GO-Tools. De 
interesse voor dit segment 
kwam bij Anita vandaan die 
ergonoom is. Het doel van het 
bedrijfje was om winst te 
creëren die geïnvesteerd kon 
worden in zendingsprojecten. 
R-GO Tools groeide echter 
ieder jaar meer dan 100% 
waardoor Vincent er fulltime is 
ingestapt.

tel uw zegeningen

De samenwerking met R-GO Tools wierp 
zijn vruchten af

                                    

Financieel voor het eerst in lange tijden  
een jaar zonder grote zorgen voor het werk 
van Agua Viva en we konden meer mensen 
helpen dan ooit te voren!

     

De verbouwing van ons dak (ondanks dat 
die niet meeviel), in de woonkamer hebben 
we geen lekkage meer na 9 jaar (op andere 
plekken helaas nog wel)
 

           

Daniëlles trombose herstelt nog steeds 
elke keer wat

Evie kon een goede start maken in 
Nederland, de studie gaat goed, Dik en 
Lenie en haar vrienden vangen haar op

       

De meubelmakerij-cursus leverde voor 
veel mensen een baan op en een mooie 
ervaring

De verrassing die we in onze schoot 
geworpen kregen om een opvanghuis voor 
vrouwen te starten

Noah rondde zijn middelbare school af en 
bereidde zich voor op een studie in 
Nederland

De eenheid in het team die eind van het 
jaar weer hersteld was

Een mooi liedje nodigt ons uit om onze 
zegeningen te tellen. Graag doen we dat 
over  2019!



ZIJN VERHAAL FAMILIENIEUWS

S o m m i g e  m e n s e n  v a l l e n  m e e r  o p , 

schreeuwen om aandacht, anderen zijn stiller 

en vergeten we soms een beetje. Onlangs op 

een zondag keek ik naar Wellington die bij ons 

in de kerkdienst was en herinnerde me “zijn 

verhaal”.We leerden Wellington kennen toen 

hij op straat woonde in naburige stad São João 

del Rei. Hij was daarheen gekomen, omdat hij 

in de plaats waar hij vandaan kwam niet meer 

kon wonen. Hij verdiende zijn geld als 

stucadoor van gipswanden en plafonds. In de 

loop van de jaren was hij zichzelf verloren in 

het gebruik van drugs. Ondanks alles was hij 

gelovig, maar in zijn wanhoop om drugs te 

gebruiken klopte hij aan bij onze kerk en bood 

zijn bijbel te koop aan om van het geld drugs te 

kopen. God had echter andere plannen met 

Wellington. Hij bood zijn bijbel aan de juiste 

persoon aan, aan Roberto: ex-gebruiker en 

ex-dealer die nu bij ons werkt. Roberto zei 

tegen hem: “Ik heb wat beters voor je, ik kan je 

helpen een nieuw leven te be-ginnen”. We 

probeerden contact te maken met Wellingtons 

familie; die wilde niets met hem te maken 

hebben, dachten dat het weer een smoes was 

om geld te sturen. De enigen die in hem 

geloofden waren zijn kinderen. Binnen enkele 

dagen konden we Wellington opnemen. Zijn 

behandeling was niet eenvoudig, omdat hij 

niet makkelijk voor zichzelf is, niet voor 

anderen, veel schuldgevoel had en trauma´s 

uit het verleden. Na zijn behandeling hielden 

we ons hart vast of het goed zou gaan. Hij bleef 

in ons dorp wonen en zo konden we vinger aan 

de pols houden. Maar het mooie gebeurde: 

Wellington vond een manier om met zichzelf 

om te gaan, zijn weg te vinden in de 

maatschappij, werk is nooit een probleem voor 

hem en hij heeft zijn geloof in God weer 

helemaal terug-gevonden!  Zijn prachtige 

kinderen komen hem zo nu en dan opzoeken 

en dan glundert hij van oor tot oor! We kijken er 

naar, genieten en zijn dankbaar! 

Het jaar begon voor ons gezin 
anders dan verwacht! Al lange 
tijd hadden we uitgezien naar 
een vakantie in een andere 
streek in Brazilië. Twee dagen 
voor het geplande vertrek, 
tijdens de diplomauitreiking van 
onze zoon Noah kon Daniëlle al 
moeili jk uit de voeten. De 
volgende dag was het helemaal 
mis en kon ze niet meer van bed 
komen. Een dag later consta-
teerde de dokter dat ze Ischias 
had (een ontstoken zenuw 

vanuit de onderrug). De drie 
w e k e n  d a a r n a  h e e f t  z e 
verschrikkelijke pijn gehad. 
Ondertussen liep ook nog de 
verbouwing van onze woon-
kamer uit, waar we een nieuw 
dak kregen om van de jarenlang 
durende lekkages af te komen.  
De Bijbel belooft ons dat Hij alle 
dingen doet medewerken voor 
degene die hem liefhebben. Dat 
hebben we ook in deze moei-
lijke tijd gezien.

Onder het motto “Vrouwen 
worden weer VROUW” hopen 
we t i jdens di t  ver lof  veel 
vrouwen te betrekken bij het 
opvanghuis voor vrouwen dat 
we dit jaar hopen te open. 
Graag wi l len we vrouwen 
uitdagen om een aantal andere 
vrouwen uit te nodigen voor een 
“huiskamermoment” waarop we 
deze visie kunnen delen.   

Ÿ 13 juni - Meet & Greet in de 
Christengemeente

•7 juni - Presentatie in de PKN  
´s Gravenpolder

•24 mei – 10:00 uur Presentatie 
in de Ark in Tiel 

Op 9 mei verwachten we te 
landen op Schiphol om voor 
ruim vijf weken in Nederland te 
zijn. We zien er ongelooflijk naar 
uit om Evie weer te omarmen na 
haar dan bijna anderhalf jaar 
niet gezien te hebben.  We 
hopen natuurli jk ook weer 
zoveel mogelijk mensen te 
ontmoeten. Een aantal dingen 
staat al vast!

•31 mei - 1e Pinksterdag – 10:00 
uur spreekbeurt in de Chris-
tengemeente – Hardinxveld 
Giessendam

•7 juni - Hightea van Água Viva 
in De Houtzagerij – Boven 
Hardinxveld

VERLOF 2020

  Vrouwen worden 
weer VROUW



Lias (12) en Amel (10) 
konden op het laatste 
moment meedoen aan een 
King´s Kids kamp van 
Jeugd met een Opdracht. 
Twee weken later kwamen 
ze helemaal laaiend ent- 
housiast thuis met allerlei 
mooie verhalen. Ook zagen 
we Gods bescherming en 
bewaring in het hele ver-
haal. Na drie weken kwam 
een snelle verbetering op 
gang en kon Daniëlle weer 
meer gaan bewegen. Het 
viel samen met het bezoek 
van haar ouders waar we 
met het hele gezin van 
hebben genoten en die ook 
een beetje zorg konden 
overnemen. Met de carna-
val werden we verrast met 
een g i f t  waardoor  we 
geheel onverwacht met de 
kinderen toch vijf dagen 
vakantie konden houden in 
een mooi  berggebied. 
Daniëlle was inmiddels al 
weer zo opgeknapt, dat ze 
bijna alles normaal kon 
doen. We hebben deze 
dagen ongelooflijk genoten 
en verschillende prachtige 
avonturen beleefd die de 
familiegeschiedenis mee 
ingaan!

familienieuws vervolg

Noah is inmiddels aanbeland in 

de laatste maanden van zijn 

verblijf hier in Brazilië. Hij werkt nu 

hele dagen op kantoor van Água 

Viva waar hij van groot nut is. We 

gaan hem ongelooflijk missen, 

maar zijn blij dat hij zijn weg aan 

het vinden is!

We danken een ieder voor zijn of 

haar betrokkenheid en steun op 

welke manier dan ook voor ons 

gezin en het werk van Água Viva! 

Tot snel!

Wim en Danielle
& kinderen

Bedankt!

0055 32 98425 9072
0055 32 98860 1716
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