Meerjarenbeleidsplan S ch ng Geef mij Leven 2018 - 2023

Inhoud
Inleiding
1.0 Wie zijn Dick en Anita
1.1 Waarom Brazilië
1.2 Missie en visie van s ch ng Geef mij Leven
1.3 Hoe gee s ch ng Geef mij Leven deze missie vorm
1.4 Gegevens van s ch ng Geef mij Leven
2.0 Ondersteuning vanuit Nederland
2.1 Begro ng
3.0 S ch ng Água Viva
3.1 Obras Sociais Água Viva (Sociale werken Levend Water) (OSAV)
3.2 Missie van Água Viva Brazilië

Inleiding
S ch ng Geef mij Leven is in 2013 opgericht. De gi en voor het levensonderhoud van Dick en Anita
lopen via deze s ch ng.
De S ch ng hee als doel: het bieden van structurele hulp aan kansarme mensen in Brazilië en het
creëren van ontplooiingsmiddelen, en het verrichten van al wat hiermee in verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
1.0 Wie zijn Dick en Anita
Dick en Anita van Voorst zijn sinds maart 2014 zendelingen in Brazilië. In maart 2018 zijn zij opnieuw
uitgezonden en werken in Ritápolis in de staat Minas Gerais. Het is hun passie om Gods liefde te
laten zien aan de kwetsbare mensen in Brazilië! Dit doen zij onder andere door het geven van
prak sche hulp en ondersteunend werk bij het project Água Viva.
1.1 Waarom Brazilië
Ons hart wordt geraakt door leed en gebrokenheid onder mensen. Onrecht, ongelijkheid en mensen
die zoeken naar iden teit vaak in zichzelf of andere groepen. Brazilië is een land met grote sociale
problemen, er is veel alcoholisme, misbruik, geweld en drugsgebruik.
1.2 Missie en visie van s ch ng Geef mij Leven
De S ch ng hee als doel: het bieden van structurele hulp aan kansarme mensen in Brazilië en het
creëren van ontplooiingsmiddelen, en het verrichten van al wat hiermee in verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn

1.3 Hoe gee s ch ng Geef mij Leven deze missie vorm
Dick en Anita werken onder verantwoording van de projectleiders Wim en Danielle de Keijzer bij
Água Viva in Brazilië en ondersteunen hen in verschillende taken. Hun visie is; “Gods liefde uit delen
aan mensen in Brazilië “ en daarbij “Het geven van prak sche hulp aan kwetsbare mensen”
Concreet
–
–
–
–
–

Begeleiden en plannen van onderhoud van terreinen, renova e en nieuwbouw van gebouwen
Begeleiding en voorbereiding van vrijwilligers/groepen
Mede helpen opze en van een na-traject in de verslavingszorg
Commerciële ac viteit ontwikkelen voor werk en zelfvoorziening van Água Viva
Een helpende hand zijn voor mensen die op hun weg komen

Visie / lange termijn doelstelling
Het opbouwen van een zelfonderhoudende organisa e die:
1. Signiﬁcante resultaten genereerd in de levens van mensen;
2. Eﬃciënt en ethisch handelt;
3. Crea viteit gebruikt;
4. Haar personeel waardeert en steeds toerust;
5. Haar ﬁnancieel onderhoud haalt uit diverse vormen van inkomsten.

1.4 Gegevens van s ch ng Geef mij Leven
Naam
RSIN
Postadres
E-mail adres
Kamer van Koophandel
Bankrekening

: S ch ng Geef mij Leven
: 852996676
: Baron Mackaystraat 7 6741ZD Lunteren
: info@geefmijleven.nl
: 58344810
: NL63 TRIO 0197 6727 79 t.n.v. s ch ng Geef mij Leven

Samenstelling bestuur
Voorzi er
Secretaris
Penningmeester

: Dhr. D. van de Weerd
: Mw. T. Geurts
: Mw. A. van Beek

2.0 Ondersteuning vanuit Nederland
1. Een ThuisFrontTeam
2. Begeleiding van InToMission met hun kennis en exper se voor de werkers en thuisfron eam
3. Twee uitzendende en betrokken kerkgemeenten
Het ThuisFrontTeam bestaat uit een 6-tal leden uit 2 gemeenten. De Bethelkerk te Ede en de
Fontein gemeente te Nijkerk. De taken die ingevuld zijn bestaan uit een voorzi er, penningmeester,
secretaris en algemene leden. Het team ondersteunt Dick en Anita in de prak sche zaken
voorafgaande aan de uitzending, ondersteunt jdens uitzending en bij terugkeer. Het TFT vormt de
schakel of het contact tussen de achterban, de zendingswerkers en de gemeenten.
Begeleiding vanuit de organisa e InToMission (www.intomission.nl)
InToMission is een christelijke organisa e die staat voor ona ankelijke cross culturele coaching,
(prak sche) begeleiding en training aan missionair werkers en hun thuisfronteams, o ewel
MemberCare. InToMission gee coaching en de-brieﬁng aan mensen die op weg zijn naar het
buitenland, in het buitenland zijn, terugkeren naar Nederland of werkzaam zijn in Mul cultureel
Nederland. Dit kunnen mensen zijn zoals missionair werkers, zendelingen, ontwikkelingswerkers, en
andere professionals die voor korte of langere termijn worden uitgezonden, maar ook mensen die
werkzaam zijn in missionaire projecten in Nederland.
Een uitzendende en betrokken gemeente
Dick en Anita zijn door twee kerken uitgezonden overigens dit zonder ﬁnanciële toezeggingen, de
kerkgemeenten ondersteunen hen in gebed en pastorale zorg. Hun uitzending is een wisselwerking
in samen betrokken zijn in de zending om Gods liefde en koninkrijk te verbreiden. Om samen kerk te
zijn, dichtbij maar ook in de wereld.
2.1 Begro ng
De jaarbegro ng voor 2018 is bepaalt op 22.265,00 euro, het streven is om 80% aan structurele
toezeggingen te verkrijgen. Het beheer van de gi en valt onder verantwoording van de s ch ng en
is gekoppeld aan het volgende rekeningnummer NL 63 TRIO 0197 6727 79 t.n.v S ch ng Geef Mij
Leven te Lunteren. Deze word beheerd door penningmeester mw. A. van Beek. De besteding zal
geheel ten goede komen aan het levensonderhoud van de vrijwilligers/hulpverleners in Brazilië. De

bestuursleden van s ch ng Geef mij Leven werken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding
en/of salaris. Het bestuur zal jaarlijks een ﬁnancieel verslag maken en publiceren op deze pagina.
Jaarlijks zal de begro ng bekeken worden of deze voldoet aan de behoe en van de werkers in
Brazilië.
3.0 S ch ng Água Viva
Zowel S ch ng Aqua Viva Nederland als Obras Sociais Água Viva (OSAV) Brazilië zijn opgericht door
Piet en Johanna Hagen. Jarenlang hebben zij het werk in Brazilië verricht, gecoördineerd en opgezet.
Van de periode 2003 tot 2010 hebben zij 18 sociale woningen, een kerk, een werkplaats en een
centrum voor verslavingszorg (het CTM) in Ritapolis gerealiseerd. In december 2010 is het
uitvoerende werk van OSAV door hen overgedragen aan Wim en Daniëlle de Keijzer. De Nederlandse
S ch ng Aqua Viva is een s ch ng die haar zusterorganisa e OSAV in Brazilië voornamelijk steunt in
ﬁnanciële support.
3.1 Obras Sociais Água Viva (Sociale werken Levend Water) hee de volgende projecten:
Centrum voor verslavingszorg
Hier worden 21 volwassen mannen in een opname jd van 5 a 6 maanden begeleid. Een programma
die hen helpt om hun van verslaving af te helpen, dit gebeurt biddend en in geloofsovertuiging
waarbij de bijbel centraal staat. Zij krijgen een gedisciplineerd dag en avond programma van les,
trainingen, crea viteit, sport, en werkschema’s.
Sociale woningen
Água Viva hee 18 bescheiden huizen waar families en alleenstaanden in kunnen wonen die door
verschillende redenen geen huis meer hebben of kunnen betalen. Zij betalen een klein huurbedrag
waarvan er onderhoud gepleegd kan worden. Zij beschikken over een grote tuin waar zij hun eigen
groenten kunnen verbouwen. Ook worden de huizen nu ingezet als jdelijk verblijf van
uitbehandelde verslaafden die hun leven moeten opbouwen buiten hun vroegere omgeving. Met
hulp van een maatschappelijk werker en in nauw contact met de gemeentelijke sociale dienst
proberen zij deze mensen en gezinnen weer door te laten stromen in de reguliere maatschappij.
Meubelmakerij
Werk is een heel belangrijk aspect in het oppakken van een nieuw leven. Werken gee voldoening,
dag invulling, eigenwaarde en inkomen. De meubelmakerij gee werk aan een aantal mensen, leidt
enkele mensen op tot meubelmaker en helpt mee in de exploita e van de andere projecten die geld
kosten.
Kerks ch ng
Op het terrein van Água Viva is in 2013 een kerk opgericht die in verband staat met een middelgrote
kerk in de nabijgelegen stad Sao Jao Del Rei genaamd Nova Vida (nieuw leven). In Ritapolis is het een
kleine dorpskerk. De mannen uit het verslavingscentrum bezoeken de diensten op de
donderdagavond en de zondagochtend. In de stad is er op maandagavond een dienst speciaal voor
straatmensen die veelal nog gebonden zijn in hun verslaving, deze diensten zijn gericht om mensen
vanuit bijbels perspec ef aan te moedigen om uit hun verslaving te stappen. www.aguavivabr.org
2.2 Missie van Água Viva Brazilië
Água Viva wil Gods opdracht vervullen door zich in te ze en voor de meest kwetsbare mensen in de

Braziliaanse samenleving door hun fysieke, emo onele en geestelijke aandacht, hoop en perspec ef
te geven door professionele en liefdevolle zorg te bieden.

