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Welkom
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Stichting Dovenschool Madurai. In deze nieuwsbrief vindt
u een kort overzicht van het belangrijkste nieuws rondom de Stichting.
Veel plezier met lezen!
Gerealiseerde projecten
Eind vorig jaar kon de Stichting dankzij uw hulp al vijf projecten realiseren voor de Dovenschool
Madurai:
- Renovatie van de meisjestoiletten;
- Installatie van een nieuwe waterpomp;
- Medische onkosten;
- Eten en drinken voor de kinderen;
- Schooluniformen voor de arme kinderen;
De Dovenschool Madurai was ontzettend blij en stuurde ons dit bericht naar aanleiding van
de renovatie van de meisjestoiletten: This morning our thoughts were very much on you as we
dedicated the toilets for our hearing impaired girls. All the teachers and children were present
and Rev. Suyambu cut the ribbon and entered first followed by the children and staff. You may be
astonished to hear from us that their joy knew no bounds. We thanked God for the blessing came
through you.
En we kregen ook bericht na het installeren van de nieuwe waterpomp: This letter comes to you
with a very brief note on the installation of water plant which you have gracefully agreed to
sponsor. This plant company in Madurai seems to be a good one and they make large capacity
water purifiers. The capacity of this plant is also doubled which would purify 100 liters of water
per hour.
Ook hebben we een aantal foto’s gekregen van deze gerealiseerde projecten, die we u zeker niet
willen onthouden:

Lopende projectaanvragen
De Stichting is nu aan het uitzoeken welke volgende projecten gerealiseerd kunnen gaan worden.
Via de Atos Foundation hebben we sponsoring aangevraagd voor het project: ‘Renovatie
van Hostel Dining Blocks’. Andere projecten zijn onder meer: renovatie van de klaslokalen,
leerhulpmiddelen en een ringleiding voor drie klaslokalen.
Presentaties
Afgelopen periode zijn we veel bezig geweest om Stichting
Dovenschool Madurai onder de aandacht te brengen.
Dit doen we via Twitter en Facebook, maar we delen
ook informatieboekjes uit en we houden presentaties bij
verschillende instanties, met als doel: sponsoren werven.
De Stichting heeft zich op verschillende fronten gepresenteerd.
Zoals bij Stichting KenD en Zoom.
Afgelopen maanden zijn er ook presentaties gehouden bij het
Alzheimer Café en bij de Lions Clubs Woerden en Castellum
Laurum, te Woerden. Maar ook de jeugd willen we aanspreken.
Zo is er in januari iets verteld over Madurai, de Dovenschool
en de Stichting tijdens een kindernevendienst van de Lutherse
Kerk. Naar aanleiding hiervan zijn de kinderen gaan knutselen
en tekenen, wat betrekking heeft op de Dovenschool Madurai.

Donateurs / Sponsoren
Het houden van de presentaties is positief verlopen. Zo
hebben wij een gift van € 25,- mogen ontvangen van het
Alzheimer Café.
Ook van de Lions Club Woerden Castellum Laurum hebben
we een mooi bedrag gekregen: € 500,- En daarnaast hebben
we ook € 500,- mogen ontvangen van Lions Club Woerden.
Vanaf het begin van de oprichting van onze Stichting heeft ‘Annekoos Littel
Interieurarchitecten bni’ aan de basis gestaan van het huidige ontwerp en
de opmaak van ons informatieboekje en ansichtkaart. Ook de allereerste
oplagen zijn door dit bedrijf gesponsord.
Aansluitend heeft ‘Centurion Printing B.V.’ ons een
mooie donatie gegeven in de vorm van een grote
voorraad informatieboekjes en ansichtkaarten.
Wij willen hen daarvoor zeer hartelijk bedanken.
Website / Social Media
Met trots willen we vermelden dat onze site eindelijk in de lucht is.
Er moet nog het één en ander aan gebeuren, maar u kunt nu alvast een kijkje nemen op:
www.dovenschoolmadurai.nl
Ook zijn we te vinden op twitter: @dovenschmadurai
en LIKE ons op Facebook: www.facebook.com/stichtingdovenschoolmadurai
Afsluiting
Reacties kunt u sturen naar: dovenschoolmadurai@gmail.com
Tot over een paar maanden!
-Stichting Dovenschool Madurai

