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Beste donateurs en andere vrienden van Dovenschool Madurai,

Dit is de 2e nieuwsbrief van dit jaar. Als het goed is heeft u allemaal op 11 oktober jl. onze brief 
ontvangen waarin wij melding hebben gemaakt van de benoeming van mevrouw Shamila Doris
(45 jaar) tot directeur van YMCA Madurai en daarmee ook eindverantwoordelijke voor de 
Dovenschool (School for the hearing impaired, zo noemen zij de school daar).

NIEUWE DIRECTEUR

Shamila Doris is al jaren nauw betrokken bij de school als 
adjunct-directeur, zodat voor de dagelijkse gang van zaken de 
continuïteit gewaarborgd was en de kinderen uiteindelijk zo 
goed als niets van deze wisseling van de wacht gemerkt hebben. 
Maar er zijn ook interessante veranderingen in gang 
gezet. Met name op het gebied van processen als inkoop 
van goederen en diensten (zie onze brief van 11 oktober) 
en de personeelsadministratie: die worden op een wat 
modernere leest geschoeid. Twee voorbeelden. Bij de inkoop 
van bouwkundige activiteiten (bijvoorbeeld de nieuwe 
jongenstoiletten in 2015) mag niet meer als vanzelfsprekend de 
‘huis’-aannemer worden ingeschakeld (hoe goed die ook was 
en hoe prettig de samenwerking altijd is) maar moeten bij meer 
leveranciers offertes worden aangevraagd.

En uiteindelijk moet voor iedereen inzichtelijk worden gemaakt 
waarom  de aanbesteding van de bouw van nieuwe klaslokalen 
aan bouwbedrijf X is gegund en niet aan Y en Z. 
En voor het personeel geldt dat de meeste zaken -laat ik het 
maar met de Nederlandse situatie vergelijken-, in een soort CAO 
zijn vastgelegd. Gelijke monniken, gelijke kappen, dat is in een 
land als India heel belangrijk.
U zult begrijpen dat wij als bestuur van de Stichting Dovenschool 
Madurai namens al onze donateurs erg veel waarde hechten aan 
deze veranderingen omdat de besteding van onze fondsen (uw 
donaties) zo rechtvaardig mogelijk moet gebeuren.



PROJECTGEBIEDEN

Eigenlijk zijn er drie gebieden waaraan onze fondsen worden besteed:
1. Materiële zaken. Hieronder vallen verbouwingen, reparaties, schilder- en tegelwerk, nieuw 

meubilair, “incidentele acties” zoals bijdragen voor de rijst (hoofdvoedsel voor de kinderen), een 
nieuwe tv, een kerstmaaltijd, etc.

2. Onderwijszaken. Hier gaat het over bijzondere trainingen voor de leerlingen, excursies, nieuw 
lesmateriaal, hoorapparaten, etc.

3. Loonkosten. Met het geld dat de regering van India beschikbaar stelt, kan slechts een  
beperkt aantal leraren voor de dovenschool worden aangesteld. Of kleinere klassen altijd tot 
beter onderwijs leiden, is hier in Nederland vaak een punt van discussie. Maar voor een school 
voor dove en slechthorende kinderen in India lijkt het ons als bestuur buiten kijf te staan dat 
kleine groepen uitermate belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. Daarom besteden 
wij, samen met donateursorganisaties van enkele andere westerse landen,  een flink deel van de 
bijdrage van onze ‘institutionele’ donateurs aan de loonkosten voor de extra leerkrachten die 
de school kan aanstellen*. “Want -zo zei eens een docent van het Kalsbeek College in Woerden-, 
zonder leerkrachten is er geen onderwijs”. Wij proberen de directie van de Dovenschool Madurai 
op dit punt natuurlijk zoveel  mogelijk continuïteit te bieden, maar geven ook altijd aan dit niet te 
kunnen garanderen. Alles is immers afhankelijk van uw donaties!

 * Wij proberen € 2500 per kwartaal bij te dragen.

NIEUWE PROJECTAANVRAGEN

Zodra duidelijk was dat Shamila Doris de nieuwe directeur zou worden, hebben wij met haar contact 
gezocht over nieuwe projecten waaraan wij mogelijk onze bijdrage zouden kunnen leveren. Twee 
grote projecten vragen daarbij de aandacht.
• Lokalen en meubilair
 In september kregen wij van Shamila het volgende bericht/verzoek: 
 Children had independence Day at the school on 15th August. Now they are all preparing for the  
	 terminal	exams.	Last	month	end,	we	had	the	staff	meeting	at	school	and	were	discussing	about		
 each class and students. Many of the teachers expressed the need for furnitures for their class  
	 rooms.	Desks	and	benches	for	the	children.	Now	we	have	172	children	at	the	school	and	there		
	 is	shortage	of	furnitures	and	also	classrooms.	Dear	friends,	if	you	find	any	major	donors	who	could		
	 sponsor	the	furnitures	and	construction	of	two	more	classrooms	in	Jaco	block,	we	would	be	very		
	 happy.	It	is	only	an	appeal	and	request,I	am	placing	before	you.	Please	pray	for	all	the	works.  
 U begrijpt dat wij dit verzoek uiterst serieus hebben besproken en besloten dit ‘absolute’ prioriteit  
 te geven. Als u al langer donateur bent, herinnert u zich ongetwijfeld foto’s waarin kinderen soms  
 in een klaslokaal op de grond zitten of op een laag stoeltje.



 Wij zijn ervan overtuigd dat een goede (materiële) basissituatie waarin kinderen onderwijs krijgen  
 erg belangrijk is. Niet alleen voor hun leerproces, maar ook omdat wij denken dat zij zo’n ervaring  
 meenemen in hun leven en de waarden die daarmee verbonden zijn zullen nastreven, in dit geval  
 bijvoorbeeld een schone en ordelijke werkomgeving.
 We hebben Shamila gevraagd conform de nieuwe regels te handelen en ons de offertes van   
 minimaal 3 bouwbedrijven (voor de lokalen) en  leveranciers (voor het meubilair) toe te sturen  
 en daarbij aan te geven naar welke haar voorkeur uitgaat en waarom. Dit proces loopt nu (2e helft  
 oktober) en zodra wij er meer informatie over krijgen, laten we u dat weten.

• Computer skills
 Een andere aanvraag betreft onze steun voor een ambitieus project om de kwalificaties   
 van de leerlingen die het voortgezet onderwijs verlaten uit te breiden met o.a. belangrijke   
 computervaardigheden: 
 The	school	for	the	hearing	impaired	is	functioning	well.	Our	X	standard	students	have	scored		 	
	 centum	result	for	the	8th	consecutive	year	and	we	thank	God	and	our	dear	friends	from	the		 	
	 Netherlands	for	the	same.	Our	12th	standard	students	have	graduated	out	and	few	of	them	have		
	 joined	college	education.	As	we	discussed	earlier,	we	propose	to	offer	training	in	computer	skills		
	 (MS	office,	DTP	and	if	possible	Tally	for	the	B.com	graduates)	and	English.	If	the	foundation	could		
	 help	us	in	implementing	this,	it	would	be	great. 
 Eigenlijk dekt het woord computervaardigheden de lading nauwelijks, want het gaat erom dat  
 men deze leerlingen wil kwalificeren voor het werken met belangrijke pakketten op het gebied  
 van kantoorautomatisering (MS Office), financiële administratie  (Tally) en communicatie
 (een DTP pakket). Tegelijkertijd moeten de taalvaardigheden (Engels) van deze leerlingen op een  
 hoger niveau worden gebracht. 
 Met dergelijke kwalificaties nemen hun kansen op de arbeidsmarkt sterk toe en dat is natuurlijk  
 wat wij allemaal willen. 
 Wat ons terughoudend maakt om hier meteen onze financiële steun aan te verlenen is dat het  
 niet om een eenmalige investering gaat. Die zou ongeveer € 13000 zijn, een flink bedrag,  maar  
 te overzien. Wil deze investering echter zijn waarde houden, dan zijn de jaarlijkse kosten daarna  
 steeds bijna € 5000 (inzet gespecialiseerde docenten, licenties voor de software pakketten, etc.).  
 En het is maar de vraag of wij dit voor langere tijd willen en kunnen garanderen. Over dit laatste  
 zijn wij inmiddels in gesprek met Shamila, maar hopelijk begrijpt u onze terughoudendheid. Ook  
 hierover houden wij u natuurlijk op de hoogte.

BESTUURSZAKEN

Om gezondheidsredenen heeft ons bestuurslid Girija Nederstigt zich helaas moeten terugtrekken uit 
het bestuur. Wij betreuren dat natuurlijk allemaal, maar hebben er ook begrip voor. Wij wensen Girija 
ook vanaf deze plaats veel sterkte en succes met haar herstel.
Ondertussen zijn wij bezig met het zoeken en vinden van een -liefst jong, bestuurslid- dat de 
portefeuille die Girija had (social media: onze website, Facebook, Twitter en ook deze nieuwsbrief) kan 
gaan oppakken. 
Op onze website kunt u overigens binnenkort een nieuw filmpje vinden over de Dovenschool Madurai. 
Het filmpje is gemonteerd door Bart den Hollander en de tekst is ingesproken door Roland Snoeijer. 
Beide heren zeer veel dank vanaf deze plaats!



GIFTEN en DONATIES

Vanwege de al genoemde vertraging van deze nieuwsbrief zijn berichten over bijzondere giften en 
donaties helaas blijven liggen, maar we zetten ze hier graag voor u op een rijtje.

• De paasviering van de Wilhelminaschool in Woerden   
 werd dit jaar gevierd in de kerk. De collecte    
 tijdens deze dienst was bestemd voor de Dovenschool   
 in Madurai. De opbrengst was het  geweldige bedrag   
 van € 370. We hebben dit bedrag besteed aan rijst voor  
 de kinderen. Namens de stichting onze hartelijke dank!

• Mevrouw Nel Geuze (Oostkapelle) heeft vanaf het voorjaar tot het einde van de zomervakantie  
 een permanente rommelmarkt gehouden. Ze verkocht er zelf gemaakte poppetjes, boeken en  
 allerlei spullen die je op een rommelmarkt kunt tegenkomen. De opbrengst van zo’n € 500   
 was ook in dit geval bestemd voor de Dovenschool in Madurai.
 Nel: namens de stichting onze hartelijke dank!

• Van het Kalsbeek College ontving de stichting in   
 september van dit jaar een donatie van € 3232, maar   
 in 2015 zelfs een eenmalig exceptionele gift van
 € 15000! Om te beginnen ook vanaf deze plaats   
 onze hartelijke dank hiervoor. Naar aanleiding van   
 de gift in 2015 zijn wij met de school in gesprek    
 om hier een besteding met een langdurig en    
 duurzaam doel voor te kiezen, bijvoorbeeld    
 een bepaalde vorm van samenwerking tussen de   
 Dovenschool Madurai en het Kalsbeek College in   
 Woerden. Er zijn nog geen concrete ideeën maar zodra   
 het wat meer vorm krijgt, hoort u dat van ons.



• De diaconie van de Evangelisch Lutherse Kerk in   
 Woerden maakte ons naar aanleiding van de    
 kerstcollecte € 500 over plus een aanvulling    
 van € 275 vanuit de wekelijkse collectes.
 Geweldig, heel veel dank!

• Van de Stichting Gereformeerd Wees- en Oude  
 liedenhuis ontvingen wij -ook eind 2015,
 het prachtige bedrag van € 1250.
 Ook hier zeer veel dank voor dit prachtige bedrag!

• En namens de Vrijwilligers Triathlon Woerden ontvingen wij ook dit jaar weer € 25. Ook hier onze  
 hartelijke dank! Het vreemde is echter dat wij geen idee hebben welke vrijwilliger voor ons dit  
 bedrag bij elkaar loopt-fiets-zwemt…..

Dit is wat wij u op dit moment kunnen vertellen over de stand van zaken van onze Stichting en uw en 
ons gezamenlijke doel: de Dovenschool Madurai en haar leerlingen.
Heeft u vragen over hetgeen wij in deze nieuwsbrief geschreven hebben of juist over dingen die u 
mist, aarzel dan niet ons daarnaar te vragen. Ons emailadres is dovenschoolmadurai@gmail.com
Heeft u zelf geen email, vraag dan iemand in uw omgeving u hierbij te helpen.
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