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TERUG IN DE TIJD NAAR AUGUSTUS 2004

Nadat we in 2003 het grote besluit 
namen om in Brazilië te gaan werken 
zijn we op dit moment weer terug in 
Brazilië om ons voor te bereiden. We 
volgen de Children at Risk School van 
Jeugd met een Opdracht. Evie en 
Noah zitten op een kleuterschooltje in 
de buurt. De les gaat over adoptie van 
kinderen. We worden geraakt door het 
onderwerp, horen getallen, verhalen, 
leren over Gods vaderhart voor 
kinderen. Er komt een verlangen in 
ons hart om op een dag een kind te 
adopteren.

Het hart van Daniëlle staat in brand en 
is tegelijkertijd verscheurd en woe-
dend. We helpen deze middag mee in 
een kindertehuis van Johan en 
Jeanette Lukasse in Belo Horizonte. 
Er is de dag ervoor een Braziliaans 
echtpaar langsgekomen om een baby 
te bekijken. Eén van de leidsters 
vertelt Daniëlle dat ze het baby’tje niet 
willen adopteren omdat ze aan het 
neusje van de baby denken te zien dat 
zij toch wel erg negroïde trekken 
vertoont. Danielle denkt hardop: 
“Kunnen wij haar niet adopteren?” Dat 
gaat om verschil lende redenen 
natuurlijk niet zomaar.

Vooral de verhalen over kinderen die 
18 jaar worden in een kindertehuis en 
dan totaal geen netwerk hebben om te 
overleven en dus snel in de prostitutie 
en het criminele circuit terecht komen 
raken ons. Maar er is ook een sterk 
verlangen in ons hart om vier biolo-
gische kinderen te krijgen.  



Deze grote beslissing heeft  
flinke consequenties in prak-
tische zin. We hebben al op een 
s l imme manier  een ex t ra 
slaapkamer kunnen creëren, die 
nog ingericht moet worden.  We 
kijken uit naar een grotere auto 
waar zes mensen in passen.  

Ook vragen we uw gebed voor 
ons, de kinderen die we al 
hebben alsook hen die we op dit 
moment nog niet kennen. 

Vermoedelijk zullen we begin 
volgend jaar één of meer reizen 
moeten maken om kennis te 
maken met de kinderen, in 
afwachting van toestemming om 
hen daadwerkelijk mee naar 
huis te mogen nemen. Dit besluit 
brengt ook flink wat kosten met 
zich mee, we vertrouwen op God 
dat Hij zal voorzien in wat nodig 
is. Wanneer je ons wilt steunen 
hierin, waarderen we dat zeer.

Januari 2022: We zitten in de 
auto met Jaap en Jennie 
Wiersma, vrienden die ook een 
tijd in Brazilië gewoond hebben. 
Ze vertellen over een moment 
jaren geleden waarin ze bruut 
voor de keus werden gesteld om 
een baby te adopteren. Dat was 
in een tijd dat ziekenhuizen 
baby´s lieten sterven waar 
niemand zich voor meldde. Na 
veel gebed besloten ze het niet 
te doen en kwam er op een 
wonderlijke manier een andere 
familie in beeld dat het kindje 
adopteerde.   

We begonnen er intensief voor 
te bidden, over te lezen, mensen 
te spreken die al geadopteerd 
hebben en ook de balans op te 
maken wat een eventuele 
adoptie teweeg zou brengen in 
ons leven en in onze toekomst-
verwachtingen. Vanaf het begin 
betrokken we onze kinderen in 
de overwegingen en het proces. 
Die hadden natuurli jk ver-
schillende reacties. 

Eind november kregen we een 
mail met de beslissing van de 
famil ierechter: we hebben 
toestemming gekregen om  te 
mogen adopteren. Binnenkort 
kunnen we gekoppeld worden 
aan k inderen d ie  op  een 
landeli jke wachtli jst staan. 
Kortom: 

We informeerden ons over het 
officiële bureaucratische proces 
en leverden in april de vereiste  
documenten in bij de rechtbank 

in een naburige stad. De tweede 
stap was het volgen van een 
online cursus en gesprekken 
met de maatschappelijk werk-
ster en psychologe van de 
rechtbank. Ook alle kinderen 
kregen een gesprek met de 
psychologe. We hebben aan-
gegeven ons gezin open te 
willen stellen voor twee kinderen 
uit hetzelfde gezin in de leef-
tijdscategorie onder die van 
onze jongste dochter Amel (die 
nu 13 is). 

Het verhaal maakte bij ons 
onafhankelijk van elkaar iets los 
en eenmaal weer thuis kwamen 
we al pratend snel tot de conclu-
sie dat het moment gekomen 
was om tot een definitief besluit 
te komen over ADOPTIE. Niet 
dat we er in de tussenliggende 
18 jaar niets mee gedaan had-
den. Regelmatig kwam het 
onderwerp ter sprake tussen 
ons en soms met onze kinderen. 
Het verlangen is altijd gebleven 
maar nooit leek de tijd er rijp 
voor. Vanwege het werk, de 
veranderingen, stressvolle 
periodes en ook vanwege de 
leeftijd van onze kinderen. Er 
waren ook momenten dat we 
dachten dat het nooit meer zou 
gaan gebeuren. 

BEGIN 2022 VERLOF

• Zondag 25 december, 10.00u  -  
Spreekbeurt in kerstdienst van de Chris-
tengemeente, Hardinxveld-Giessendam
• Maandag 16  januari tot  20 januari  - 
Conferentie Zending en Gemeente in 
Vierhouten
• Zondag 22 januari, 15.00u - Água 
Viva Hightea in de Houtzagerij in Boven- 
Hardinxveld
• Maandag 23 januari,  20.00u -  
Informatieavond in de Christengemeente, 
Hardinxveld- Giessendam

Onze meer gedetailleerde agenda kunt u 
v inden op ons blog:  ht tps: / /volgde-
keijzer.wordpress.com/verlof

Van 22 december tot 26 januari hopen we in 
Nederland te zijn.  We zien er naar uit om 
kinderen, ouders, familie, vrienden en 
belangstellenden weer te ontmoeten!

We geven hier een paar belangrijke data 
door:

we zijn in 
verwachting



Het is alweer een hele tijd 
geleden dat we een oproep 
plaatsten om te vragen wie er 
wilde investeren in onze Airbnb. 
Geweldig hoe er gereageerd 
is!
Sinds maart dit jaar is onze 
Airbnb, die we Dany´s Place 
noemen, echt geopend. Wer-
kelijk vanaf het eerste moment 
loopt het boven verwachting! 
Bijna ieder weekend hebben we 
gasten over de vloer en we 
genieten er enorm van om 
andere mensen op ons erf te 
hebben. Dit zijn vooral Bra-
ziliaanse echtparen en gezin-
nen uit grotere steden in een 
omtrek van maximaal 3,5 uur 
rijden. 

Naast betalende gasten heb-
ben we ook al verschillende 
mensen kunnen zegenen met 
het appartement. Het geld dat 
we verdienen met de Airbnb 
zetten we direct apart. In 
principe willen we dat gebrui-
ken om ons opgebouwde 
´AOW-gat´ te dichten.We genieten er ook van om op 

kleine schaal eigen onder-
nemer te zijn. Een heel leuk 
nieuw aspect aan ons leven. 
Wat ook nog aardig is om te 
vermelden is dat we meer dan 
ooit genieten van onze eigen 
tuin en uitzicht. Door de gasten 
moeten we daar nog wat meer 
aandacht aan geven qua 
tuinieren en netjes houden dan 
anders en zodoende profiteren 
we daar ook zelf van.

BEZOEK EVIE & WOUTER AIRBNB DANY´S PLACE

In augustus waren onze dochter Evie en haar 
vriend Wouter bij ons voor een paar weken. 
Het was een geweldige tijd waarin we konden 
bijpraten en zodoende Wouter beter konden 
leren kennen. 
 
We konden samen een paar heerlijke dagen 
doorbrengen in Rio de Janeiro en daar een 
belangrijke voetbalwedstrijd bijwonen van ons 
team. Ook bezochten we de kerk en de wijk 
waar we de eerste drie jaar in Brazilië hebben 
gewerkt. 

Evie schrijft: ‘Het was weer heerlijk om in 
Brazilië te zijn. Dit keer was mijn bezoek extra 
speciaal omdat Wouter mee was. Omdat het 
zijn eerste keer in het land was kreeg ik de 
kans Brazilië te zien door de ogen van een 
buitenlander. Dingen die voor mij gewoon 
waren bleken toch niet zo vanzelfsprekend te 
zijn.'

Wouter schrijft: 'De drie weken dat we in 
Brazilië doorgebracht hebben waren erg mooi 
en bijzonder. Zo heb ik wat van de lokale 
cultuur kunnen proeven en meemaken en een 
klein beetje een indruk gekregen hoe Evie is 
opgegroeid'.



Wim en Danielle
& kinderen

VROUWENPROJECT: EEN MOEILIJKE BESLISSING tot slot

Een nieuwsbrief is altijd te klein om 
alles te schrijven. We zouden willen 
delen over het overlijden van 
Kemylly, een vriendin uit de 
jeugdgroep van Lias en Amel, hoe 
het gaat met mannenproject dat 
heel goed loopt, verhalen van de 
vele mensen met wie het goed 
gaat, hoe het gaat met paarden-
project, de presidentsverkiezingen 
en de mogelijke gevolgen voor 
verslavingszorg, de 10-jarige 
verjaardag van de kerk hier, de 
bouwplannen, enzovoort. Dat blijft 
u tegoed houden  voor een andere 
gelegenheid. 
We danken u voor uw steun, gebed 
en bemoediging. We voelen ons 
bevoorrecht om hier te mogen zijn 
en ons te mogen inzetten voor onze 
medemens in nood!

woordig maatschappelijk werker om 
iedere middag op het vrouwenproject 
te zijn. Dit wierp direct vruchten af en 
bracht meer stabiliteit. Vrij snel hierna 
kreeg Marcelo echter een vaste 
deeltijdbaan aangeboden in de stad 
waar hij woont zodat dit plan niet 
meer kon worden doorgezet.
Lange tijd wilden we niet aan opge-
ven denken maar op een zeker 
moment gebeurden er wat dingen die 
mij tot de overtuiging brachten dat het 
niet meer verantwoordelijk was om 
het huis open te houden en hebben 
we de moeilijke beslissing genomen 
om het project tijdelijk stop te zetten. 
De vrouwen die in het programma 
zaten konden we onderbrengen bij 
collegainstellingen en een maand 
geleden hebben we de locatie 
teruggegeven aan de eigenaar. 
Ondanks alle tegenslag en teleur-
stelling zijn we blij met de vrouwen die 
we hebben kunnen helpen, de 
ervaring die we op konden doen en de 
zekerheid dat we in de toekomst 
vrouwen willen blijven helpen. 
Op dit moment zijn we prachtige 
plannen aan het maken om op het 
terrein van Água Viva in Ritápolis een 
huis te bouwen. Het gaat wel even 
duren maar zal er komen!

Marcelo, onze ex-gast en tegen-

Vanaf het eerste begin was de 
opvang van vrouwen niet eenvoudig, 
vaak grapten we dat het makkelijker 
is om 30 mannen op te vangen dan 5 
vrouwen. Het was moeilijk om enige 
stabiliteit te krijgen op de groep en de 
mensen stapten vaak weer makkelijk 
uit het programma. 
Ook met het team verliep het vanaf 
het begin af aan niet soepel. Twee 
van de eerste teamleden zegden hun 
baan al redelijk snel op en het was 
steeds erg moeilijk om vervangsters 
te vinden, vooral ook vanwege 
vervoer, de afstand en de afgelegen 
ligging van de opvang. 
De locatie, ondanks dat het een  
prachtige rustige plek is, bleek ook 
niet zo ideaal als verwacht. Enorm 
koud in de winter, een langdurige 
tekenplaag en lekkages hielpen niet 
mee. 
Om het team te verstevigen en meer 
ervaring in te brengen vroegen we 

In onze afgelopen nieuwsbrieven 
schreven we steeds over het 
vrouwenproject. De voorbereidin-
gen, de training van het eerste team, 
de opvang van de eerste vrouwen in 
mei 2021, over verschillende acti-
viteiten die wij wekelijks verzorgden 
en in de laatste nieuwsbrief over het 
overlijden van één van de gasten. 
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0055 32 98806 8987
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