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Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

Hierbij weer een nieuwsbrief. Onze vorige nieuwsbrief was in januari met
tussendoor nog wel een videoboodschap. Onze tijd in Brazilië is
onvergetelijk en niet te verzinnen. In deze nieuwsbrief leest u meer. 

Grasmaaien, filters reinigen, poortwachters,
beheerdersechtpaar.
Inmiddels op de geweldige locatie in Prados beginnen we onze draai
langzaam te vinden in de dagelijkse taken. Het zijn dingen die
noodzakelijk zijn en voor mij (Johan) eigenlijk redelijk nieuw. Natuurlijk
moest ik in Nederland ook wel eens met mijn handen werken, maar dit is
toch wel een ander kaliber! Het gaat hier niet om een gazon met keurig
ingezaaid gras, we noemen het grasmaaien, maar het is ‘alles maaien’ met
een bosmaaier. 

Geen zorgen; het grootste gedeelte was wel in de volle zon, had ik wel
schoenen aan en betere bescherming voor mijn gezicht (in tegenstelling
tot de foto).
Dat zorgde uiteraard voor de eigen problemen! Door de
gezichtsbescherming in combinatie met de warmte stond ik regelmatig stil
omdat ik niets meer kon zien. Niets zien en dan een veld met echt hoog
gras maaien is hier niet aan te bevelen, op een moment keek ik naar
beneden en zag ik tot aan mijn knieën grote mieren die mij niet zo lief
vonden (en dat lieten merken). 
Dus ook het werken met mijn handen krijg ik meer ervaring in!

Nala!
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Nala!
Het was altijd al ons idee om in Brazilië een hond te
adopteren. Naast het feit dat we dan een huisdier
hebben wat ook kan helpen met heimwee, helpen we
ook mee om een hond te redden van de straat. Ook
was de gedachte dat een hond zorgt voor veel sociale
mogelijkheden, een praatje maken op straat is
makkelijker als het gaat over dat lieve dier dat naast je
loopt. Het is een gespreksstarter en in veel gevallen
ook een weg naar een gesprek van waarde.
Zo hebben wij Nala geadopteerd! Een mix van
verschillende rassen en wat ze precies is weet
niemand. Wel zegt iedereen die er verstand van heeft
dat er ongetwijfeld iets van ‘flatcoated retriever’ in zit.

Wat haar ras ook is, ze is onze hond!

Ons Braziliaanse rijbewijs
In Brazilië mag je zes maanden lang rijden met een Nederlands rijbewijs en daarna moet je deze omzetten naar een
braziliaanse variant. Aangezien we in oktober aangekomen zijn zitten we inmiddels op de zes maanden en dus was het
voor ons tijd om ook aan ons rijbewijs te werken.
Om in het bezit te komen van een braziliaans rijbewijs moesten Joyce en ik naar Belo Horizonte om daar de aanvraag
in te dienen. Dit is bij een overheidsorgaan dat uiteraard weer de nodige papierwinkel met zich meebrengt. 
Belo Horizonte is een wereld op zichzelf en een hele ervaring. Het verkeer en de overweldigende drukte. De armoede
en aan de andere kant rijkdom. 
Bij de afspraak voor ons rijbewijs kreeg ik een papiertje in handen gedrukt met daarop de kosten. De kosten voor de
aanvraag, kosten voor een medische test en kosten voor een psychologische test. Terwijl we bij het overheidsgebouw
wegliepen kwamen er verschillende daklozen op mij af, niet met de vraag om geld, maar of ik wat voor ze wilde kopen
in de supermarkt. Er ontsprong een realisatie in mij, een verdriet, een pijn en een boosheid. Het bedrag dat wij moeten
neerleggen voor een nietszeggend papiertje kan zoveel beter besteedt worden! 



Hulpbehoevend of irritant
In de avond stond ik buiten de supermarkt te wachten op Joyce. Ik had de
hond aan de lijn en dan mag je dus niet naar binnen. Rechts van mij lag een
man op de grond, niets meer dan wat karton onder hem. Links stonden
twee mannen bij de ingang van de supermarkt om aan iedereen, bij wie ze
dachten te zien dat ze zouden willen en kunnen helpen, hulp te vragen.
Ook mij spraken ze aan, maar ik had niets bij me en stond daar te wachten,
wachten is irritant! De man die me aansprak had alle juiste woorden, alles
waarvan hij wist dat mensen dat zouden willen horen wist hij te zeggen.
Geld geven mensen niet zo snel, maar als je nou om een zak rijst vraag dan
hebben mensen het idee daadwerkelijk te helpen. 
Ik stond daar en keek. Observeren is iets dat ik ook geleerd heb bij mijn
opleiding en wat sowieso al bij mij paste. 
Weet je wat er gebeurde? Ik merkte dingen op waardoor mijn gevoel van
medelijden verdween. Die man had een beker met een alcoholisch drankje
op de grond staan waar hij regelmatig een slok van nam. Soms goot hij er
ook een beetje uit over de grond als soort van offer. Bij mij kwam de
gedachte omhoog dat hij het geld direct zou besteden aan alcohol en het
zou hem helemaal niet helpen! 
Ook bij andere mannen zag ik dingen waarvan ik wist dat het geen
verander gedrag was, maar gedrag dat bewijst dat ze vast zitten in hun
problemen.

Het werd mij heel duidelijk; deze mannen hebben hulp nodig, aan mijn
medelijden hebben ze niets. Het feit dat ze ‘irritant’ gedrag vertonen laat
alleen maar zien dat ze inderdaad hulp nodig hebben. Dat ze een masker
dragen wanneer ze om hulp vragen is iets dat aangeleerd is, door mensen
als jij en ik (en misschien ook wel door henzelf voordat ze in de problemen
kwamen). Ben jij geneigd om iemand te helpen als hij eerlijk zegt je hulp te
gebruiken om dingen te doen die jij verfoeilijk vindt?
Ik had daar buiten die supermarkt de tijd om na te denken, diep na te
denken over het probleem dat zich voor mijn neus openbaarde. Was het
een probleem waar je als individu iets aan kunt veranderen? Is het een
maatschappelijk probleem waar de regering meer in moet ondernemen?
Zou de kerk als één persoon daar een doelgerichte oplossing voor moeten
bieden? Is ‘hulp’ zoals wij dat voor ogen hebben wel wat die mannen
willen?

Er kwam een andere man voorbij, dronken, gaten in zijn kleding. Hij riep
leuzen over de politiek en zijn voorkeur daarin. De ‘maatschappij’ was het
probleem en de oplossing was alles anders doen. Toen zag hij mij en naast
mij op de grond lag Nala rustig te wachten. Uit de eerste woordenwisseling
merkte hij dat ik geen braziliaan was en dat maakte het nog interessanter.
Mijn idee was om hem te bemoedigen met een bijbelse boodschap en
begon daarover tegen hem. Hij scherpte mijn boodschap aan door te
zeggen dat het om Jezus gaat! Daar stond ik dan, in een overwegend
katholiek land, waar iedereen over Maria praat en afscheid neemt met ‘Deus
abençoe’ (God’s zegen) of ‘Vai com Deus’ (Ga met God), was deze man
scherp en vertelde waar het op stond. Dat zag ik niet aankomen.

Mijn gedachten gingen na het gesprek terug naar het ‘probleem’ en ik wist
dat Jezus het antwoord is. Tegelijkertijd wist ik ook dat het gaat om een
keuze, het gaat om motivatie, wat wil je?
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U moet uzelf niet
aanpassen aan deze

wereld, maar veranderen
door uw gezindheid te
vernieuwen, om zo te

ontdekken wat God van u
wil en wat goed, volmaakt

en hem welgevallig is.

ROMEINEN 12 :2
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Er stak een hevige storm op en de
golven beukten tegen de boot,

zodat die vol water kwam te staan. 
Maar hij lag achter in de boot op
een kussen te slapen. Ze maakten
hem wakker en zeiden: 'Meester,

kan het u niet schelen dat we
vergaan?'

MARCUS 4 :37-38

De kerk
Er is een intensieve samenwerking tussen Água Viva en de kerk. Água Viva kan helpen, maar alleen Jezus kan redden!
Daarom zijn er overdenkingen op het centrum zelf en worden de gasten meegenomen naar kerkdiensten, of soms
komen de kerkdiensten naar de gasten toe. 
Op verschillende momenten heeft Johan de preek gehad in de kerk, hiervoor is helaas nog wel vertaling nodig.
Gelukkig kan hierin voorzien worden door Wim & Daniëlle. 

Mensen die Johan kennen en zijn preken hebben
meegemaakt in Nederland weten dat hij probeert om
mensen aan te scherpen, te bemoedigen om op God te
vertrouwen. In de eerste plaats gaat het om de relatie!

In de preek op deze foto ging het een keuze die we
hebben in de storm! 1. Vertrouw op God en je kunt de
rust vinden om gewoon te slapen. 2. Spreek tot de storm
in de autoriteit die je gegeven is.

In Prados is het wat lastiger om met de gasten naar een
kerkdienst te wandelen en dus komt een keer per week de
voorganger langs van de kerk waarmee Água Viva vaak
samenwerkt. Er wordt dan een kerkdienst gehouden, soms
voor slechts twee vrouwen, wat een toewijding! 
Tijdens deze diensten zie je de honger en het verlangen
naar God van de vrouwen. Een noodzakelijke toevoeging
aan het programma.

Assertiviteitstraining bijwonen 
Één van de dingen die indruk op mij (Joyce) heeft gemaakt, gebeurde tijdens een assertiviteitstraining die door Wim
werd gegeven. 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. Ik zal het voorbeeld hieronder schetsen… 
Een vrouw, laten we haar E. noemen heeft eten klaargemaakt. We zitten in een kring en ik zeg hardop tegen een
ander, “het eten wat 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 zegt dat het eten niet lekker is. E. liep naar mij toe en vroeg
mij of ik even met haar mee wilde lopen om te praten. Het geen wat ik niet verwachtte gebeurde, ze sprak mij niet
aan 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 aankomen. 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, schuifelende voeten en met 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 schoenen en
mij in de ogen kijkend. Dit keer deed ze het op de voorgeschreven 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 kunnen geven aan deze prachtige mensen en wat fijn dat het ook aankomt. Nu
kunnen ze deze ervaringen toepassen in hun eigen leven.
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Dankpunten:
Onze aanvraag voor een braziliaanse rijbewijs is
ingediend.
Voor ons thuisfrontteam die onze handen en voeten
zijn in Nederland.
De taken die we op ons kunnen nemen en de zegen
die we al zien ontstaan.
Voor de giften die al zijn gegeven en zijn toegezegd.
Het team van medewerkers dat werkt voor Agua Viva.
Dat God alles in handen heeft.

Gebedspunten:
Voor de families van Johan en Joyce.
Voor de keuzes die gemaakt moeten worden.
Voor het werk wat we gaan doen en al doen.
Dat we altijd de juiste prioriteit zullen ervaren en
zullen opvolgen.
Voor het cultuurverschil.
Voor de taalstudie die zo enorm belangrijk is. 
Voor de HBO studie van Johan.
Dat er meer gasten (die daarvoor klaar zijn) mogen
komen die hulp zoeken.
Doorzettingsvermogen bij de gasten.

Dankbaar
We zijn erg dankbaar voor de giften die zijn binnengekomen of toegezegd zijn. Wij willen deze mensen dan ook van
harte bedanken, zonder uw gift hebben wij geen inkomen. Wilt u ons ook steunen? 

Dit kan via onderstaande gegevens:
NL 22 INGB 000 2870 921 t.n.v. Volle Evangelie gemeente Eljakim o.v.v. zendingswerk Brazilië.

Iedereen moet op de Heer vertrouwen. 
Wees daarom sterk en houd moed. 

Vertrouw op de Heer!

PSALM 27 : 14  (BGT)

Onderzoek copingstrategieën
Binnen mijn opleiding (Johan) moet er regelmatig een onderzoek uitgevoerd worden. Hiervoor heb ik bij een verslag
aangaande coping een vragenlijst afgenomen bij de gastenpopulatie van Agua Viva. Erg interessant om te doen en
bijzonder om de twee onderdelen zo op elkaar te laten aansluiten. Aan de ene kant het werk dat we hier doen in
Brazilië en aan de andere kant de studie die ik volg.
Uiteraard is er op het gebied van verslavingszorg al veel onderzoek gedaan, maar om daar mijn eigen onderzoek aan
toe te voegen is een bijzondere beleving. In het onderzoek over coping ben ik ook op zoek gegaan naar
copingstrategieën die positief, of helpend zijn in de verslavingsproblematiek. Het idee hiervan is uiteraard om dit
meer te kunnen toepassen in het programma.
Als vervolg op mijn verslag ben ik dan ook bezig met het schrijven van trainingsmateriaal dat gegeven kan worden
aan de gasten die opgenomen zijn. Inzicht in copingstrategieën kan al helpen voor het veranderen daarvan. Wanneer
je weet dat je anders kan reageren, kun je daar ook op inspelen.


