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Welkom
Dit is de zesde nieuwsbrief van Stichting Dovenschool Madurai. In deze nieuwsbrief vindt u een
overzicht van het laatste nieuws rondom de Stichting. Veel plezier met lezen!

Bezoek aan India
Onze voorzitter, Lies Melse, is in oktober j.l. twee weken naar India geweest en heeft een bezoek
gebracht aan de Dovenschool Madurai! Zij vertelt hierover:
Twee weken geleden was ik in Madurai. Ik was er na het overlijden van Jaco niet meer geweest.
Het werd een emotioneel weerzien. Maar het was goed om er te zijn.
Ik zag een team van enthousiaste leerkrachten, die met ontzettend veel passie les geven. De
kinderen worden omringd met liefde. 2x per dag wordt er met grote zorg gekookt. Heel simpel,
rijst en een saus met groenten of linzen, maar voedzaam.
Voor de meervoudiggehandicapte kinderen is er een snoezelruimte ingericht, met veel zachte
materialen waar ze aan kunnen voelen. Ook is er een senso-motorisch looppad gerealiseerd.
Kinderen lopen altijd op blote voeten en kunnen zo de verschillende materialen beleven, zoals:
bamboe, kiezelsteentjes, grote stenen, hout, knikkers en water. Er is ook een ballenbak, waar ze,
in een agressieve bui, helemaal tot rust kunnen komen.
De meisjestoiletten zijn keurig geworden. Het schoolgebouw is helemaal in de verf gezet en
de vloer is voorzien van tegels. In de keuken zelfs wandtegels. Vrijwilligers hebben de wanden
voorzien van leuke tekeningen.
Kortom: er was veel gebeurd met geld van de Stichting, dus met uw geld. Want zonder onze
sponsors hadden we dit niet allemaal kunnen realiseren.
Ik werd geraakt door deze spreuk, die op de muur geschreven stond:
“Kindness is the language which the deaf can hear”
(Vriendelijkheid is de taal die doven kunnen horen.)
Lies Melse

Lies heeft in India een cheque overhandigd van € 1000,- geschonken door Henk Schouwenaar
(de vader van Hans en Jaco Schouwenaar). Het bestuur had hierbij aangegeven: gebruik dit
geld voor een leuke activiteit als een verwennerij voor zowel het personeel, de kinderen en alle
helpende ouderhanden, kortom voor iedereen. Wij zijn benieuwd en houden u op de hoogte.

“A donation for the school of the hearing impaired children in remembrance of the dedication
of my son Jaco for this school”

Donateurs / Sponsoren
We zijn verheugd te melden dat het aantal donaties en sponsoren blijft groeien, dit is fantastisch!
Het Regentencollege doneerde € 1250,- aan de stichting. Ook ontving de stichting een bedrag van €
45,- van een mysterieuze schenker onder vermelding van de Triathlon Woerden. Helaas kunnen we
diegene dus niet bij naam benoemen, maar bij deze toch een vermelding geven.

Op 25 oktober j.l. werd het heugelijke feit gevierd dat Hanneke Cartens (echtgenote van Hans
Schouwenaar) en Carla Bos de 65-jarige leeftijd hebben bereikt. Als verjaardagscadeau hadden
beide dames aan hun gasten gevraagd een vrijwillige bijdrage te doen t.b.v. onze Stichting. Dit
leverde het fantastische bedrag op van € 630,- Dank je wel Hanneke en Carla én nog van harte
gefeliciteerd met het bereiken van deze prachtige leeftijd.

De Lutherse Kerk
De Lutherse Gemeente Woerden vierde dit jaar haar 450-jarig bestaan. Tijdens de jubileumperiode
zijn er allerlei activiteiten geweest zoals een concert van Barok- en Renaissancemuziek, een
speurtocht door Woerden in het kader van de Spaanse bezetting, een middagconcert en een
muzikaal verhaal door Nico ter Linden. Tijdens alle activiteiten stond er in de Lutherse Kerk een
‘Maduraibox’. Iedereen werd gevraagd daar een vrijwillige bijdrage in te doen. Op 16 november
werd het 450-jarig bestaan afgesloten met een jubileumdienst. Onze voorzitter Lies Melse nam
aan het eind van de dienst het immense bedrag van bijna € 6000.- in ontvangst dat door het
organiseren van de activiteiten is opgehaald voor de Dovenschool Madurai. Wat kunnen wij als
Stichting daar weer een hoop mooie projecten van gaan realiseren voor de school. Dank aan
eenieder die hier aan heeft bijgedragen; in tijd, in organisatie, in werk en in geld. Ongelooflijk. Wij,
als bestuur zijn er stil van, erg stil.

Goede doelendag
Op woensdag 19 november was de Stichting Dovenschool Madurai aanwezig zijn op het Kalsbeek
College bij de Goede Doelen Markt. Opzet van deze dag was dat de leerlingen (acht brugklassen
circa 200 leerlingen) kennis kunnen maken met ons goede doel. En wellicht kiezen de leerlingen
ons doel om te gaan ondernemen! Tijdens het programma waren er vier rondes en elke leerling
volgde drie workshops en had één ronde de tijd om op de Goede Doelen Markt (marktkraampjes)
rond te lopen. Een doel verzorgde elke ronde een workshop en tegelijkertijd bemande een doel een
kraampje voor de markt. Wij hadden voor deze gelegenheid Nienke Fluitman bereid gevonden om
kosteloos vier workshops Gebarentaal te geven. Nienke is afgestudeerd docent gebarentaal aan
het instituut voor gebaren, taal & dovenstudies verbonden aan de Hogeschool Utrecht. Dank je wel
Nienke voor dit mooie cadeau aan onze Stichting. Het was een groot succes!

Nieuw bestuurslid
Tijdens haar reis werd Lies vergezeld door Ineke Janse, een vriendin. Omdat Ineke de school
en situatie van dichtbij heeft mee gemaakt en ze veel voor onze stichting kan betekenen is zij
aangenomen als nieuw bestuurslid. Welkom Ineke!
Ineke vertelt:
Mijn naam is Ineke Janse. Ik heb in oktober met Lies India en het doven project in Madurai bezocht.
Het was voor mij de eerste keer dat ik in India was.
Heel veel indrukken opgedaan. Madurai was het doel van onze reis en ook echt het hoogtepunt van
onze reis. We zijn enorm gastvrij ontvangen, we hadden van de vroege ochtend tot de late avond
een vol programma. We hebben alle klassen bezocht en de kinderen bezig gezien met hun lessen,
dit was heel erg leuk. We hebben zelfs de 43e verjaardag van de school meegemaakt.
Een avond, gedeeltelijk door de kinderen verzorgd met dans, drama, gedichten en zang. Heel
bijzonder om te zien wat dove kinderen allemaal presteren!
Op het einde van de reis vroeg Lies of ik ook in het bestuur wilde komen. Dat doe ik dan ook graag,
ook ter nagedachtenis aan Jaco. Ik heb met eigen ogen gezien hoe belangrijk het is dat deze
groep kinderen/jongeren een goede opleiding krijgt. De leerkrachten zijn heel gemotiveerd om de
kinderen hier een fijne tijd te geven.

Projecten
De laatste tijd heeft de Stichting weer projecten kunnen realiseren voor de Dovenschool
Madurai. Zo heeft u kunnen lezen dat er € 1000,- door dhr. Schouwenaar is gedoneerd met als
doel iets leuks te doen voor de kinderen, leerkrachten en helpende ouders.
Van de opbrengst van het 450-jarig bestaan van de Lutherse kerk is op 5 december j.l. een
bedrag van € 3000.- overgemaakt richting India voor de Kerstviering. Hierbij zal een maaltijd
georganiseerd worden voor 335 personen (kosten per persoon 150 Rp). En er zullen voor 160
kinderen nieuwe schooluniformen worden aangeschaft (kosten per persoon 1000 Rp).
Wij wachten op de foto’s uit India van de nieuwe schooluniformen en Kerstviering en zullen deze
met u delen in de volgende nieuwsbrief.
Website
Onze website www.dovenschoolmadurai.nl is weer in de lucht! De site is voorzien van een geheel
nieuw uiterlijk. Op dit moment werken wij hard aan de content om de site compleet en af te
krijgen. Maar wij houden u niet tegen om alvast een kijkje te nemen.
Nieuwsbrief
In de vorige nieuwsbrief vertelden we u dat we voor een nieuw uiterlijk van de nieuwsbrief
zouden gaan. Dit zou betekenen dat de nieuwsbrief korter en compacter zou worden. Gebleken
is echter dat onze lezers het erg fijn vinden om zo uitgebreid en op deze manier geïnformeerd te
worden. Dit is de reden dat we besloten hebben op dezelfde voet verder te gaan.
Afsluiting
Dit was de laatste nieuwsbrief van 2014. We wensen iedereen fijne feestdagen toe en een prettige jaarwisseling. Tot 2015!
-Stichting Dovenschool Madurai
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