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

Donateurs / Sponsoren
Dankzij onze donateurs en sponsoren heeft de Stichting de laatste tijd weer een aantal projecten 
kunnen realiseren. Onze dank daarvoor! Verderop in de nieuwsbrief vindt u meer nieuws over de 
gerealiseerde projecten.

Sponsoren die we graag nog even extra bij naam willen noemen, zijn: de gemeente Woerden 
voor een gift van € 500,- ter ere van het 450-jarig bestaan van de Lutherse Kerk.
Het SPCO Groene Hart voor een gift van € 750,-, afkomstig van de kerstpakkettenactie.
Docenten van basisscholen onder het SPCO bestuur konden vorig jaar kiezen uit een kerstpakket 
of een donatie voor de Stichting.
En de Margrietschool, een christelijke basisschool te Woerden, voor het bedrag van € 894, 89, als 
opbrengst van de kerstcollecte.



Gerealiseerde projecten
Het grootste project dat gerealiseerd is, is de bouw van de vijf nieuwe jongenstoiletten en een 
invalidentoilet.



In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over Hanneke Cartens en Carla Bos. Beide dames 
hebben voor hun 65e verjaardag een donatie gevraagd aan al hun gasten voor onze Stichting. Van 
het opgehaalde bedrag van € 630,- hebben de dames als project gekozen om de leerlingen die 
gedurende de hele week intern verblijven te voorzien van een nieuwe televisie, een DVD-speler en 
een Playstation met joysticks en spellen hiervoor. De aankoop hiervan was even uitgesteld i.v.m. 
de examens die werden afgenomen in Madurai. Men wilde absoluut niet dat de leerlingen teveel 
zouden worden afgeleid van de examens. Inmiddels zijn de aankopen aangeschaft en kunnen de 
kinderen spelen.



Tevens stond er in dat van de opbrengst van het 450-jarig bestaan van de Lutherse kerk op 5 
december j.l. een bedrag van € 3000,- is overgemaakt richting India voor de Kerstviering en 
nieuwe uniformen. Hieronder treft u een kleine impressie van de kerstviering en wat klassen in 
hun nieuwe schooluniformen.



Een deel van de opbrengst van de Margrietschool, € 350,-, is gebruikt voor de aankoop van 
rijst voor de leerlingen. Per dag is er voor de maaltijden zo’n 45 kg rijst nodig. Van dit prachtige 
bedrag is 670 kg rijst aangekocht en ligt de opslagplaats weer heerlijk vol. Hartelijk dank hiervoor.



Zonder docenten geen onderwijs
Op basis van o.a. structurele grote donaties (bijvoorbeeld van het Kalsbeek College in Woerden) 
blijft de stichting de dovenschool ondersteunen bij de salariskosten.

Nieuwe projecten
U heeft laatst een extra nieuwsbrief gekregen met daarin het rapport vanuit Madurai over de 
periode augustus 2014 t/m januari 2015. Hieronder stonden onder meer ook de toekomstwensen 
van de Dovenschool Madurai. De Stichting gaat nu in overleg met Dovenschool Madurai kijken wat 
wij binnenkort voor hen kunnen realiseren.

Afsluiting
Voor meer foto’s verwijzen wij u graag door naar onze Facebookpagina en website.
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