
N i e u w s b r i e f # 4
Welkom
Dit is de vijfde nieuwsbrief van Stichting Dovenschool Madurai. In deze nieuwsbrief vindt u een 
overzicht van het laatste nieuws rondom de Stichting.
Veel plezier met lezen!

Culinaire Wandeling
Op zondag 23 maart werd er een Culinaire 
Wandeling georganiseerd door de Lionsclub 
Castellum Laurum in Woerden.
Een deel van de opbrengst werd geschonken 
aan de Dovenschool Madurai en dat was het 
prachtige bedrag van € 1500,-.

Rotaryclub Woerden
Dinsdag 22 april hebben onze voorzitter Lies Melse en bestuurslid Annekoos Littel een 
presentatie gegeven over Stichting Dovenschool Madurai bij de Rotaryclub te Woerden. Naar 
aanleiding hiervan is er  een bedrag van € 400,- toegezegd.

De Lutherse Kerk
De Lutherse Kerk in Woerden bestaat 
dit jaar 450 jaar. Voor dit najaar is een 
diaconaal project gepland waarvan de 
opbrengst voor de Dovenschool Madurai 
is.  In overleg met de Dovenschool 
Madurai gaan wij alvast nadenken over 
een passend project



Projecten
Met de prachtige bedragen van onze donateurs en sponsoren heeft de Dovenschool Madurai 
weer een aantal projecten kunnen realiseren. Zo is er bijvoorbeeld een grinder (molen om graan 
te vermalen) aangeschaft evenals een waterpomp. En omdat het daar nu zomervakantie is, 
worden ook wat grotere projecten aangepakt, zoals de renovatie van het hostel en de eetzaal 
voor de kinderen en het onderhoud van de klaslokalen. In totaal hebben we namens u hiervoor
€ 5600 gedoneerd!



ZOOOM – ZZP Collectief
In de twee voorgaande nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen hoe de Stichting een samenwerking 
is aangegaan met ZOOOM. Inmiddels krijgen wij al wat hulp van de leden van ZOOOM.

Zo helpt Bart den Hollander ons met een professioneel promotiefilmpje over de Dovenschool 
Madurai. Bart vertelt waarom hij zich op deze manier inzet voor Stichting Dovenschool Madurai:
Enkele jaren terug ben ik 6 maanden in Azië geweest: in Nepal heb ik vrijwilligerswerk gedaan en 
ik ben daarna doorgereisd naar India en Bangladesh. Ik heb daar ervaren wat de meeste mensen 
hier niet snappen: het is er arm. Niet arm zoals ‘arm’ in Nederland. Nee: straatarm, op een vieze 
straat. Daarom wilde ik graag helpen om de video van Madurai te verbeteren, want dan zie je 
beter wat er gebeurt. De opnames waren niet professioneel en soms wat oud, maar met mooie 
muziek, een voice-over en strakke montage wordt een video al snel indrukwekkend. En dan krijg 
je de aandacht van mensen. Dat is ook wat wij doen bij mijn bedrijf PromoHolland: we maken 
video’s, om aandacht op iets te vestigen. Normaal gesproken vooral op producten en bedrijven, 
maar dit keer voor een stichting, die erg goed werk doet: ga zo door!
Bart den Hollander, 29, Kamerik - www.promoholland.nl

Janine de Kruijf biedt ons hulp bij onze website. Hoewel ze daar erg professioneel in is, is dit 
niet wat ze dagelijks doet. Ze vertelt: Wanneer de website staat voor stichting Madurai zal ik 
me verder niet meer richten op het bouwen van websites, maar ben ik volledig gefocust op het 
produceren van muurstickers en overige wanddecoraties.
Janine de Kruijf – www.plakhuis.com

Wij willen Bart en Janine enorm bedanken voor hun hulp en inzet!



Website
In onze vorige nieuwsbrief hebben we u laten weten dat we een nieuw programma voor onze 
website nodig hebben. We zijn daar inmiddels hard mee bezig. We worden daarbij professioneel 
geholpen en dat zal ongetwijfeld leiden tot een prachtige website die naar wij hopen in de loop 
van de zomer online zal gaan. Als het zover is, laten we u dat meteen weten!

Nieuwsbrief
Ook onze nieuwsbrief krijgt een ander jasje. Tot nu toe kreeg u de nieuwsbrief als bijlage in een 
mailtje; vanaf nummer 6 verschijnt de nieuwsbrief gewoon als emailbericht in uw mailbox, maar 
in een mooie opmaak uiteraard. Nog even geduld!

Afsluiting
Reacties kunt u sturen naar: info@dovenschoolmadurai.nl
Tot over een paar maanden!
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