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 “Team, Maria Helena hier. Ik ging onze deelneemster Irnéia roepen maar ze reageerde niet. Ze is overleden.” 

(* Irnéia staat niet op onderstaande foto)

We werden wakker met dit berichtje in de groepsapp van het team. Nog een keer goed lezen. Het staat er echt. 
Eén van onze gasten in het vrouwenhuis is overleden. Het was de eerste keer in 8 jaar verslavingszorg. Onder 
het tandenpoetsen belde Jonas die het dagelijkse werk coördineert me op. We bespreken even snel wat er moet 
gebeuren, wie de familie informeert en spreken af dat we beiden ook zo snel mogelijk naar het vrouwenproject 
gaan, wat ongeveer 40 minuten rijden is. Ik ga snel langs het kantoor waar het persoonlijk dossier van Irnéia ligt. 
Ze was pas de dag ervoor opgenomen. Ik kijk even naar de doktersverklaring. Heel veel gezondheidsproblemen 
vanwege een intens alcohol gebruik. Aangekomen op het vrouwencentrum is er allerlei rustige beweging. 
Betrokken teamleden zijn er, een familielid en een ambulance. Daarna komt er een dokter die de dood moet 
bevestigen. De ware doodsoorzaak zal nooit vastgesteld worden, waarschijnlijk een hartstilstand. Om 6:00 uur 
was ze nog naar de wc gegaan en daarna ingeslapen om nooit meer wakker te worden. Verdrietig, vooral omdat 
er twee  jonge kinderen betrokken zijn die nu geen moeder meer hebben. 

Na de eerste schrik is mijn grootste zorg vervelende reacties van de familie. Al snel wordt er hier gedreigd met 
rechtzaken. Ook ben ik wat bang voor negatieve publiciteit. Helaas zijn er veel verslavingscentra die niet  werken 
zoals het moet en overlijden er regelmatig mensen onder verdachte omstandigheden. Deze misstanden komen 
daarna groots in het nieuws (wat ook goed is). Gelukkig is de familie van Irnéia begripvol en dankbaar. Ze 
benadrukken hoe goed ze een dag eerder was opgevangen en de zorgvuldig gevolgde procedure. Voordat ik 
weer naar huis ga roepen we iedereen bij elkaar voor een kort woord en een gebed. Dezelfde dag wordt Irnéia 
nog begraven en zo gaat het leven snel weer door in Brazilië. Iemand vroeg me: wat deed het met je? Dat was 
ongeveer zo: schok – praktische consequenties – verdriet – en dan toch weer over naar de orde van de dag.

DEELNEEMSTER IRNÉIA OVERLEDEN



Deze tekst spreekt over de 
mens, wat die wel en niet moet 
doen, hoe hij compleet kan 
worden. Het gaat over Gods le-
vensprincipes, over positie 
innemen, over constante groei, 
over succes.

Wat geeft deze tekst weer een 
nieuwe dimensie aan de woor-
den “levend water”.

Wat trof deze tekst me in relatie 
tot onze missie: “Água Viva 
heeft als missie om kwetsbare 
mensen de kans te geven zich 
persoonlijk te ontwikkelen en 
een volwaardig leven te leiden.” 

de HEER en zich verdiept in zijn
 wet, dag en nacht. Hij zal zijn als 
een boom geplant aan stromend 
water. Op tijd draagt hij vrucht, 
zijn bladeren verdorren niet, 
alles wat hij doet komt tot bloei.’

Binnen dit plan kijken we ook 
naar de naam van de stichting 
en de manier waarop we ons 
naar buiten toe presenteren. 
Onze medewerkers worden 
regelmatig verward met mensen 
die mineraalwater verkopen en 
pas kregen we een vraag of we 
geen mineraalwaterfabriek 
wilden kopen. Hoe willen we 
herkend worden, hoe kunnen 
we ons onderscheiden van 
“boerderijtjes” waar ook ver-
slaafden worden opgevangen 
maar zonder zich aan de re-
gelgeving te houden, zonder 
een professioneel team?

We zijn nu al meer dan 11 jaar 
verantwoordelijk voor Água Viva 
(Levend water) en hebben ons-
zelf recentelijk een aantal grote 
vragen gesteld. Hoe willen we 
dat het werk de komende jaren 
zich ontwikkelt, waar moet de 
focus op liggen, hoe kunnen we 
een nog grotere impact hebben 
op de mensen waar we zorg 
voor mogen hebben, hoe kan de 
organisatie gezond groeien? 
Vragen die we proberen te 
verwerken en beantwoorden in 
een strategisch plan. 

Nadenkend hierover dacht ik 
aan de eerste verzen van Psalm 
1:‘Gelukkig de mens die niet 
meegaat met wie kwaad doen, 
die de weg van de zondaars niet 
betreedt, bij spotters niet aan de 
tafel zit, maar vreugde vindt in 
de wet van 

GETROFFEN DOOR PSALM 1 KEUKENVERBOUWING

Wat heb ik (Wim) bewondering voor 
Daniëlle! Welke vrouw zou het jarenlang 
uithouden met een keuken waarvan de 
kastjes uit elkaar vallen van ellende, de 
kastbodems doorzakken, die niet meer 
schoon te houden is en eigenlijk te klein is. 
(zie foto linksonder) Nu is het zo dat we al 
zolang we in dit huis wonen altijd een stukje 
aan het aanpakken zijn en proberen te 
verbeteren. Voor de buitenstaander 
misschien niet altijd met de meest logische 
prioriteiten. Al jaren is Daniëlle aan het 
bedenken hoe het moet worden. Ik zeg 
altijd gekscherend tegen haar: “Vertel het 
maar als je het laatste idee hebt”. Dit laatste 
idee stond nu al enkele jaren vast en vorig 
jaar besloten we dat het moment gekomen 
was dat de keuken echt aangepakt moest 
worden. Voor ons 25-jarig huwelijk hadden 
we geld gevraagd voor deze forse 
verbouwing. Ook wilden we heel graag de 
vloer van de woonkamer doen die erg 
beschadigd was. In januari begon de 
langverwachte verbouwing en begin mei 
na veel gedoe was het houtwerk ook klaar. 
Het resultaat is prachtig en praktisch (zie 
foto hierboven). Dat is nu echt genieten! 
We hebben in overleg met ons TFT 
(Thuisfront Team) besloten om gelijk een 
aantal andere dingen in ons huis te laten 
aanpakken door de metselaar. Zo was Lias 
zijn kamer altijd vochtig, zijn de dakgoten 
eindelijk goed gemaakt, de dakplaten van 
Amels kamer vervangen en is het pad om 
ons huis verbeterd, dat door doorgroeiende 
boomwortels helemaal stuk was. 

KEUKENVERBOUWING



Lias (14) en Amel (12) be-
gonnen in februari aan een 
nieuw schooljaar, eindelijk 
weer na de coronatijd en de 
zomervakantie. In maart be-
gonnen de leraren te staken, 
op zich snapten we dat, maar 
toch jammer. Eind april zijn de 
lessen gelukkig weer begon-
nen, wat ons gezin na lange 
tijd weer in een ander ritme 
brengt. (Lees: om 7:00 uur op 
school zijn)
Daniëlle´s zus Esther kwam 
op bezoek en samen zijn ze 

er ook op uit getrokken in de 
omgeving van Rio de Janeiro, 
een heerlijke tijd waar nog 
met  weemoed op terug 
gekeken wordt.
Daniëlle´s moeder Lenie 
moest in mei worden ge-
opereerd aan haar rug en 
Daniëlle is twee weken in 
Nederland geweest om dicht 
bij haar te kunnen zijn. Als 
bonus heeft ze toen Evie en 
Noah toen ook kunnen knuf-
felen en heeft ook een aantal 
van jullie ontmoet.

COACHING MET PAARDEN FAMILIENIEUWS IN HET KORT

Lange tijd gebruikten we ons blog maar 
sporadisch. Het ontbrak vaak aan energie om 
te schrijven. Gelukkig is er meer energie en 
proberen we vaker berichtjes te plaatsen. Iets 
uit ons dagelijkse leven in Brazilië, over-
peinzingen, visie of iets over ons gezin. Op ons 
blog staat het zo: "Volg de Keijzer" is geen 
bevel maar een bescheiden uitnodiging om 
ons dagelijkse leven wat te volgen. Mocht je 
daar iets goeds in aantreffen dan volgt vanzelf 
de uitnodiging: Volg de Keijzer! 
https://volgdekeijzer.wordpress.com/

 

In de vorige nieuwsbrief schreven we over het 
plan om paarden te gebruiken in het pro-
gramma van de gasten. Groot was onze 
vreugde toen we enkele berichten kregen over 
mensen die wilden geven, zelfs meer dan waar 
we om vroegen! Snel grote stappen zetten is in 
Brazilië vaak moeilijk. Maar we zijn begonnen! 
Er moesten op het terrein van Água Viva 
eucaliptusbomen worden omgezaagd omdat 
die gevaar opleverden. Dat is inmiddels gelukt 
en met het hout van die bomen zijn we 
begonnen een eenvoudige stal te maken. Ook 
is er grondwerk gedaan (zie blog) voor een 
platform voor de stallen en een kleine ronde 
bak. De stallen bouwt Wim samen met de 
gasten (beter gezegd: de gasten samen met 
Wim). Volgende keer meer nieuws!

BLOG “VOLG DE KEIJZER”



Wim en Danielle
& kinderen

0055 32  98808 5700
0055 32 98806 8987

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

ASSERTIVITEITSTRAINING BIJWONEN BEDANKT

Wat goed dat u weer de tijd hebt 
genomen om deze brief te lezen! 
Ook danken we ieder die op enige 
wijze betrokken is, ook al kent u 
ons misschien (nog) niet heel 
persoonlijk. Dankzij jullie kunnen 
we hier als gezin wonen en 
werken, waar we dankbaar voor 
zijn. In het bijzonder omdat zowel 
hier als in Nederland alles duurder 
wordt.

Lias’ kleur 
inspiratie
 voor deze

nieuwsbrief 

Overgenomen uit de nieuwsbrief van 
Johan en Joyce van Breugel die als 
vrijwilliger bij Água Viva werken.

Een vrouw, laten we haar E. noemen, 
heeft eten klaargemaakt. We zitten in 
een kring en ik zeg hardop tegen een 
ander: “Het eten dat E. heeft gekookt 
was echt niet lekker!” Nu was de taak 
van E. om mij aan te spreken dat ze 
het niet leuk vond dat ik hardop in het 
bijzijn van iedereen zei dat het eten 
niet lekker was. E. liep naar mij toe en 
vroeg mij of ik even met haar mee 
wilde lopen om te praten. Datgene 
wat ik niet verwachtte gebeurde: ze 
sprak mij niet aan over dat ze het niet 
leuk vond dat ik klaagde over het 
eten maar bood juist haar excuses 
aan dat het eten niet lekker was. Ik 
was verbaasd, dit zag ik niet aan-
komen! Deze vrouw zegt sorry over 
iets waar ze geen sorry voor hoeft te 
zeggen. Wim legde haar uit dat dat 
niet de bedoeling was, ze moest mij 
aanspreken en zeggen dat ze het 
kwetsend vond dat ik klaagde over 
haar eten tegenover iedereen. Heel 

onzeker vroeg ze me opnieuw te 
komen om met haar te praten. 
Kijkend naar de grond, met schuife-
lende voeten en een trillende stem 
gaf ze aan dat ze het niet leuk vond. 
Weer kwam Wim met advies. Dit keer 
moest ze het zeggen met een rechte 
rug, beide voeten sterk in de schoe-
nen en mij in de ogen kijkend. Dit 
keer deed ze het op de voorgeschre-
ven manier. Ze kwam voor zichzelf 
op en gaf aan dat ze het niet fijn vond, 
maar juist kwetsend, dat ik negatief 
praatte over het eten wat ze had 
klaargemaakt. Ze had het door, ze 
stond daar met een zelfverzekerde 
houding en keek me recht in de ogen. 
Wat fijn dat we deze trainingen kun-
nen geven aan deze prachtige 
mensen en wat fijn dat het ook 
aankomt. Nu kunnen ze deze erva-
ringen toepassen in hun eigen leven. 

Één van de dingen die indruk op mij 
(Joyce) hebben gemaakt, gebeurde 
tijdens een assertiviteitstraining die 
door Wim werd gegeven in de op-
vang voor vrouwen. Het ging over het 
aanspreken van mensen die iets 
lelijks over jou hebben uitgesproken 
terwijl je daar zelf bij zit. Daarbij 
deden we een rollenspel, dat ik 
hieronder zal schetsen…


