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hadden gereageerd op onze oproep. Spannend, want we vragen nogal wat. De plek ligt afgelegen, is slecht 
bereikbaar en het salaris dat we kunnen betalen is niet erg hoog. 

ken is Andreza.

Het sollicitatiegesprek met Denise maakte indruk op me, een vrouw van 36. Op haar 15e leerde ze de Here Jezus 
kennen en ging ze al evangeliseren en meedoen aan missionaire projecten. Een paar jaar later leerde ze haar man 
kennen en verhuisden ze naar het binnenland van Minas Gerais (de staat waar wij wonen) waar ze als heel jong 
echtpaar kerken gingen planten. Ze wilde graag met verslaafde vrouwen leren werken en werd helemaal blij van 
het idee dat ze dan het kleine salaris van de kerk niet meer nodig zou hebben zodat dit gebruikt kon worden voor 
een zendeling of het stichten van een nieuwe kerk. Wat een liefde voor het Koninkrijk! Het maakte me beschaamd!
Een vrouw die we al langer op het oog hadden om met ons te wer-

 

Ondertussen woont een ex-gast, Diuliano, op het terrein. Hij 
doet het dagelijkse onderhoud en houdt het huis en de tuin vrij 
van ongewenste gasten (twee- en vierbenig).

We kennen haar uit de kerk waar wij bij aangesloten zijn. Op 
haar 15e maakte ze een andere keuze dan Denise. Ze begon uit 
nieuwsgierigheid wiet te roken, kwam in aanraking met de 
verkeerde jongeren, raakte verslaafd aan crack, verzeilde in de 
prostitutie en drugshandel en heeft verschillende keren 
vastgezeten. Totdat Jezus haar leven veranderdenu drie jaar 
geleden! We geloven dat Andreza gebruikt zal worden zodat 
andere vrouwen ook tot nieuw leven zullen komen. Enkele 
weken geleden namen we haar mee naar een cursus over 
verslavingszorg. We koppelen graag praktijkervaring aan 
kennis! Een nieuwe wereld ging voor haar open. 

Hoe vaak hoorden we het al? “Werken met drugsverslaafde 
vrouwen is veel moeilijker dan met mannen.” “Eén vrouw telt 
voor drie mannen.” Binnenkort zullen we weten of het echt zo 
is, want we zijn volop bezig om toe te werken naar de opening 
van het huis voor verslaafde vrouwen.  We hebben eerder al 
geschreven over de wonderlijke manier waarop we aan een 
soort landelijke Bed & Breakfast gekomen zijn, die we voor 10 
jaar kunnen gebruiken zonder kosten. In de afgelopen tijd 
hebben we al flinke stappen kunnen zetten. We zijn nu onder 
meer bezig met de aanpassingen zodat we een vergunning 
kunnen krijgen van de brandweer. De laatste vergunning die 
nog ontbreekt. Uit onze ervaring met mannen weten we hoe 
belangrijk een goed functionerend team is om mensen te 
helpen in hun veranderingsproces, als voorbeeld en ook om 
mensen bekend te maken met de Here Jezus. Deze week 
hebben we de eerste gesprekken gehad met vrouwen die 
hadden

Andreza met het certificaat van de cursus

                          Lias en Diuliano



Afgelopen zondag werden we 
opgeschrikt door het bericht dat 
André zelfmoord heeft ge-
pleegd. We hebben verschil-
lende keren over André ge-
schreven. Een bijzondere jon-
gen, met een bijzonder verhaal. 
Hij was één van onze eerste 
gasten die we hebben opge-
nomen en die heel veel moeite 
had om clean te blijven. De 
derde en laatste keer dat we 
hem opnamen hebben we hem 
een tijd bij Agua Viva op het 
terrein laten wonen en had Wim 
werk voor hem geregeld dichtbij 
op een boerderij. Daniëlle en 
andere vrijwilligers hadden hem 
geholpen met alfabetisering en 
via een bevriende tandarts 
konden we hem aan een nieuw 
gebit helpen. Om een beetje 
een domme reden kwam hij in 
de gevangenis terecht en nu 

sinds enkele maanden was hij 
weer vrij. Verschillende mensen 
van ons team hadden regel-
matig contact met hem en we 
weten niet wat hem er heeft 
toegebracht een einde aan zijn 
leven te maken. 

Binnenkort zullen we weer nieuwe voedsel-
pakketten gaan uitdelen waarvoor we via 
Stichting Zending en Gemeente geld 
beschikbaar hebben gekregen. Er is nu 
weer een grotere noodzaak omdat we ook 
hier in een nieuwe golf zitten en de 
overheid niet kan helpen met een bijstand 
zoals in de eerste golf. Hierdoor heeft een 
deel van de families het extra moeilijk.

Nog een leuk project was het aanleggen 
van een heus labyrint. De weken ervoor 
werkte Danielle met de gasten over hoe het 
labyrint te gebruiken met meditatie en 
leerden ze verschillende soorten labyrinten 
tekenen.

De kerstdagen waren bijzonder, temeer 
omdat er rond die tijd niemand voortijdig 
afhaakte uit het programma. Danielle heeft 
in de weken voor kerst met de gasten een 
schimmenspel over het kerstverhaal 
opgezet, waar alle gasten een taak in 
kregen. Een bijzonder moment was toen 
we het gemonteerd en wel op kerstavond 
samen met de gasten bekeken en alle 
liedjes nog eens uit volle borst werden 
meegezongen, ontroerend! Velen van hen 
hebben al heel lang geen kerst gevierd 
zonder zich te buiten te gaan aan drank of 
drugs.

In Nederland zijn ondertussen 
Johan en Joyce uit Dordrecht  
zich hard aan het voorbereiden 
om in mei 2021 naar Brazilië te 
komen. Ze zullen als beheer-
dersechtpaar op de locatie van 
het vrouwenproject gaan wo-
nen. Bijzonder hoe mensen 
zich elke keer geroepen voelen 
om te gaan! Het bekende achter 
zich te laten, zekerheden los te 
laten en zich inzetten voor de 
verre, onbekende naaste. Hun 
visum wordt binnenkort aan-
gevraagd, dat is altijd weer 
spannend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Op dit moment hebben we twee 
forse uitdagingen om daad-
werkelijk vrouwen te kunnen 
gaan opvangen die we vrij-
moedig met u willen delen!

Voor inrichting en inge-
bruikname is nog een bedrag 
nodig van €6400 voor aanschaf 
van o.a. matrassen, bedden, 
keukenspullen, stoelen, tafels, 
beamer en een eenvoudige 
auto. 

          De maandelijks lasten 
van Água Viva zullen met 
ongeveer €2800 per maand 
gaan stijgen. Hiervoor moeten 
aanvullende fondsen voor 
worden geworven. De ver-
wachting is dat we in het tweede 
of derde jaar van functioneren 
voor Braziliaanse subsidie van 
behandelplekken in aanmer-
king zullen komen.

    
  Vrouwen worden 
weer VROUW

TREURIG NIEUWS ondertussen



Onze wandelingen met de gasten gaan nog 
steeds door. Vanwege de warmte nu pas aan 
het einde van de middag of met een tussen-
stop bij een riviertje om te zwemmen.

Dat brengt ons dan natuurlijk bij dat woord 
waar we het liever niet meer over hebben maar 
waar we nog niet omheen kunnen. Wat betreft 
het werk met de mannelijke verslaafden 
mogen we op een goede tijd terugkijken. Het 
jaar 2020 was niet het meest gemakkelijke 
jaar. Of het kwam doordat de procedures 
vanwege Corona veranderd werden, of door 
toeval of door het gebrek aan familiebezoek? 
We weten het niet. Gedurende het jaar hadden 
we een hoger aantal mensen dat voortijdig uit 
het programma stapte of die we moesten 
ontslaan uit het programma vanwege agres-
sie, overtreding van de normen, bijvoorbeeld 
door het in bezit hebben van zaken die niet toe-
gestaan zijn. We zijn blij met een ervaren team 
en merken dat we ook vaak behoed worden 
voor moeilijke situaties of dat we deze 
voortijdig doorzien. 

gehoor heeft gegeven aan de 
oproep om mee te helpen, 
anders waren we nu nog niet zo 
ver geweest. 

In de vorige nieuwsbrief schre-
ven we over de plannen om de 
bovenverdieping van ons huis 
onafhankelijk te maken en 
geschikt als Airbnb-locatie. Hier 
hebben we flinke vorderingen 
mee gemaakt. Er is bijvoorbeeld 
een trap buitenom gemaakt en 
een kleine veranda. Ook heb-
ben we de lekkage in het dak 
opgelost en een aanrechtje 
geplaatst. We zijn nu in de fase 
van afwerken, schilderen en 
meubileren. We zijn enthou-
siast! We danken eenieder die 

 Aan het eind van het jaar en het 
begin van het nieuwe jaar 
konden we echter veel “vruch-
ten plukken”. Veel gasten rond-
den hun behandel ing met 
succes af. Stuk voor stuk man-
nen die we door de omstandig-
heden nog beter hadden leren 
kennen dan normaal. Zij werden 
opgenomen tijdens de pande-
mie, moesten eerst twee weken 
in quarantaine in een aparte 
ruimte. Daarna mochten ze op 
de groep maar moesten het 

zonder bezoek van familie-
leden stellen. Wel werd er extra 
(video)gebeld. Als iemand de 
behandeling succesvol beëin-
digt, is dat altijd een mooi 
moment waarbij de gasten en 
het team degene toespreken en 
de gast zelf een afscheidsbrief 
voorleest. Nadat ze naar huis 
gaan blijft het team nog in een 
intensief contact gedurende de 
eerste maand, wat zich daarna 
langzaam afbouwt.

AIRBNB
de Keijzer

UPDATE

the C-WORD airbnb de keijzer



Ondanks verdere berichten uit Bra-
zilië maken we het goed als gezin. 
Wel is het virus nu ook in ons dorp 
aangekomen, dus mensen zijn veel 
thuis en alleen de supermarkt en 
drogist zijn open. Gelukkig kunnen 
we veel buiten zijn. Voor Lias en Amel 
is het nu zomervakantie,waardoor de 
dagen wel extra lang zijn, te meer 

Noah doet de studie Informatica in 
Breda, hij werkt er keihard voor en we 
zijn blij voor de aansluiting die hij kan 
maken. Evie heeft haar propedeuse 
gehaald aan de Hogeschool in Ede, 
waar we heel trots op zijn! 

 

omdat ze sinds maart 2020 geen les 
op school hebben gehad.

Wim en Danielle
& kinderen

0055 32  98808 5700
0055 32 98806 8987

of per e-mai:ymholsappel@kpnmail.nl
Yvonne Dubbelman, 06- 25437594

familienieuws Bedankt!

                         Kerst in tropische sferen

Een hartelijke groet,

In januari bedachten we dat we al 
10 jaar op dezelfde plek wonen en 
werken, we hebben echt  mogen 
wortelen en genieten hiervan. 
Totaal zijn we nu al 16 jaar in 
Brazilië, dat is ongeveer een 
derde van ons leven! Heel 
bijzonder dat jullie allemaal daar 
op de één of andere manier, deel 
van zijn geweest.
De afgelopen twee nieuwsbrieven 
hebben we via ons Thuisfront-
team een oproep gedaan voor de 
financiën voor ons gezin. We 
kwamen structureel 200 euro 
tekort. We zijn enorm blij en 
dankbaar met de toezeggingen 
die we al kregen voor extra onder-
steuning. Ook heel veel dank voor 
ieder die ons al langere tijd steunt 
in welk opzicht dan ook. We 
voelen ons bevoorrechte mensen 
dat we dit werk op deze manier 
kunnen en mogen doen!


