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Beste lezers,

In deze nieuwsbrief kunt u lezen welke projecten en activiteiten wij de afgelopen periode hebben 
ondersteund. Als trouwe lezer is het u misschien opgevallen dat in de loop van de afgelopen jaren 
het accent van onze steun verschoven is van vooral materiële projecten (klaslokalen, meubilair, 
schilderwerk) naar onderwijsactiviteiten. Zo worden uw bijdragen o.a. gebruikt om de klassen 
kleiner te maken dan op basis van alleen de overheidssubsidie in India mogelijk zou zijn. Wij zijn 
ervan overtuigd dat die betere aandacht de leerlingen later een betere startpositie geeft als ze 
de maatschappij ingaan. En, zoals door een van onze grootste sponsors (het Kalsbeek College in 
Woerden) werd gezegd: zonder leraren géén onderwijs..!

Jammer genoeg merken we wel dat onze inkomsten om die steun te verlenen, langzaam maar zeker 
minder worden. Als we de lijst van particuliere donateurs bekijken, constateren we dat sommigen 
na verloop van tijd afhaken. Jammer natuurlijk, maar we denken ook wel te begrijpen hoe het werkt. 
Goede doelen zoals het onze, zijn er heel veel, en af en toe vindt men het leuk of goed eens een ander 
doel te steunen. Maar deze redenering biedt natuurlijk ook kansen om mensen die ons niet kennen 
te interesseren voor onze projecten in Madurai! Graag roepen wij daarbij uw hulp in. U kunt uiteraard 
op verjaardagsfeestjes enthousiast vertellen over de dovenschool in Madurai, maar veel makkelijker 
en handiger kan het zijn om deze nieuwsbrief eens door te sturen naar vrienden en kennissen of 
bijvoorbeeld onze Facebook- pagina te delen.

Helaas hebben we op onze website geen knop met de tekst ‘donateur worden’, maar als mensen een 
mailtje sturen naar dovenschoolmadurai@gmail.comnemen we direct contact met hen op om dat te 
regelen. Mogen we rekenen op uw hulp?

Heel veel dank voor uw steun in de afgelopen periode! En fijne feestdagen gewenst.

Bestuur van de Stichting Dovenschool Madurai

In 2014 hebben wij als Stichting een waterpomp laten installeren op het terrein van de Dovenschool. 
Vorige week kregen wij een e-mail dat de pomp kapot was en de reparatie ervan Rs 52000.-
(€ 650.-) zou gaan kosten. Een groot bedrag voor nog zo’n jonge waterpomp. Hieronder beschrijft 
Shamila hoe intens de pomp wordt gebruikt en waardoor hij defect is geraakt:
Yes, in 2014, with your generous support we have installed this pump and we are thankful to you 
for the same. For more than 4 years there was no problem. Since there are more than 100 children 
staying at the hostel and their water needs are very high most of the time the pump is on work. More 
over recently the Government has dug large bore wells for the public which has caused depletion of 
our water resource. There are several facts which affects the pump such as salinity of water, voltage 
fluctuations etc, though we take care of the maintenance often.
U begrijpt dat wij de € 650.- meteen hebben overgemaakt.

De Lutherse Gemeente Woerden is de oudste Lutherse gemeente van 
Nederland en deze gemeente draagt ons al sinds de oprichting van de 
Stichting Dovenschool Madurai een warm hart toe.
Zo mochten wij het afgelopen jaar de opbrengsten van twee collectes 
ontvangen. Wij ontvingen van de kerstcollecte welke gehouden werd op 
24 december 2017 het fantastische bedrag van € 414.86 en de collecte 
van 11 februari 2018 bracht het mooie € 200.- op en aansluitend kwam 
er nog een aanvullende gift uit de Lutherse Gemeente van € 100.- van 
fam. van S. Dank u wel voor uw mooie gift.

Jaarlijks mogen wij het mooie bedrag van € 500,00 ontvangen van het Dovenpastoraat Utrecht.
Graag stellen wij ze onder dankzegging even aan u voor:

Interkerkelijke commissie Dovenpastoraat Utrecht

Wie zijn wij?
Wij zijn de Interkerkelijke Commissie voor het dovenpastoraat van de provincie Utrecht (IC 
Utrecht). We verzorgen namens vier Kerken, de PKN, NGK, CGK en GKv, het pastoraat onder 
dove en slechthorende mensen. Hierbij worden we landelijk ondersteund door het Interkerkelijk 
Dovenpastoraat(IDP).

Onze activiteiten
De IC Utrecht heeft van de plaatselijke kerken de opdracht gekregen om het pastoraat aan hun dove 
leden uit te voeren.
Dit gebeurt door het organiseren van kerkdiensten die goed toegankelijk zijn voor doven, 
bijbelstudiegroepen, pastoraat en diverse andere ontmoetingsmogelijkheden. Belangrijk is ook het 
geven van informatie over doofheid en over het meedoen van dove mensen in de kerk. Voor dit 
werk zijn in Nederland dovenpredikanten aangesteld. Met ingang van december 2018 is dit aantal 
uitgebreid van drie naar vier predikanten. Daarnaast zijn er voor de kerkdiensten voor doven en 
slechthorenden enkele voorgangers actief.

U kunt op verschillende manieren met ons kennismaken:
Bijvoorbeeld door het bezoeken van een kerkdienst voor doven en slechthorenden, waar met 
gebarentaal en Nederlands met ondersteunende gebaren (tolk) wordt gecommuniceerd en gezongen. 
Doven of slechthorende mensen die de gebarentaal niet machtig zijn kunnen zo’n kerkdienst goed 
bijwonen. Er wordt langzaam gesproken en de dienst is op een projectiescherm te volgen. De liederen 
worden aangewezen zodat u ze met of zonder gebaren kunt mee zeggen of zingen. Bent u niet doof 
of slechthorend, dan bent u ook welkom. Zo kunt u de sfeer eens proeven. De diensten vinden plaats 
op: de 1e zondag van de maand (m.u.v. augustus) om 11.30 uur in de Kapel bij Careyn Weddesteyn, 
Utrechtsestraatweg 50 in Woerden.

In de maanden september, oktober, november, januari, februari, maart, april en mei is op de 3e 
woensdag van de maand Bijbelstudie ’Saamhorig’. De avonden beginnen om 18.00 uur met een 
gezamenlijke maaltijd met aansluitend Bijbelstudie. De avonden eindigen om 21.00 uur.
Mocht u meer willen weten over het Interkerkelijk Dovenpastoraat Utrecht dan kunt u hiervoor onze 
website bezoeken. www.ic-utrecht.nl of contact opnemen met ic.utrecht.dovenpastoraat@gmail.com

Al een aantal jaren staat één van onze donateurs, Nel Geuze op markten en verkoopt daar 
zelfgemaakte producten en tweedehands boeken.

De opbrengsten gaan steevast naar onze Stichting.

Ook dit jaar mochten bij in juli van Nel het mooie bedrag van € 150.- ontvangen.
Nel hartelijk bedankt hiervoor.

Recentelijk vierde Hans Schouwenaar zijn verjaardag en vroeg zijn gasten i.p.v. een persoonlijk cadeau 
om een donatie te geven voor onze Stichting. Met een kleine afronding werd het enorme bedrag van 
€ 600.- opgehaald. Hij e-mailde Shamila of zij een speciaal project had voor dit geld en dat had zij.
Zie hier haar antwoord op Hans zijn e-mail en de foto’s die zij erbij stuurde. Opnieuw wordt de school 
voorzien van nieuw schoolmeubilair. Dank je wel Hans en alle gasten van Hans.

Thank you very much for your lovely email and letting us know how you celebrated your birthday. It 
is so great of you that you have dedicated all the birthday presents for the Doven School, Madurai. 
I appreciate your thoughts to use the 600 Euros for a special project. Hans, you may remember that 
with the support from Stichting Doven School Foundation, we made 2 sets of classroom furniture last 
year. We still need additional furniture for our children’s classroom. It would cost around Rs.45,000/- to 
48,000/- (approx 600 Euros). If you think this is a good idea, we can go for it. Please find attached a 
photograph of the same.
Trust Lies is doing fine. Our love and regards to Hennekke and your family. Once again I wish you many 
more happy returns of your birthday. I also pray to God to grant you perfect health at this age.
With many blessings and prayers.
Yours sincerely, Shamila

Op 4 juli liep onze voorzitter, Lies Melse over de markt in Woerden en werd aangesproken door twee 
leerlingen van het Kalsbeekcollege. 
Alle leerlingen van Het Kalsbeek waren bezig met diverse acties om geld in te zamelen voor 2 goede 
doelen: Stichting Esther Vergeer Foundation en Stichting Dovenschool Madurai. 
Of ze onze voorzitter Lies iets mochten vertellen over de Dovenschool. 
Grote hilariteit ontstond er toen Lies vertelde dat zij voorzitter was van Stichting Dovenschool 
Madurai.

Artikel één op één overgenomen uit de Woerdense Courant:

ACTIEDAG VAN KALSBEEK COLLEGE LEVERT 13.000 EURO OP.

Traditiegetrouw sluiten de leerlingen van het Kalsbeek College locatie Schilderspark het schooljaar af 
met een Actiedag.  De leerlingen hebben dit jaar een prachtig bedrag opgehaald: € 13.404,14.
Afgelopen woensdag (4 juli) was het zover. 
De onderbouwleerlingen speelden in het centrum van Woerden Levend Cluedo.  De havo- en
vwo- bovenbouwleerlingen bezichtigden door middel van een coördinatietocht Woerden en omstreken. 
Deze Kalsbekers waren extra gemotiveerd om geld op te halen voor het goede doel: voor elke 60 euro 
die zij ophaalden, ging er een kilometer van de fietstocht af. De 3 goede doelen:
Stichting Esther Vergeer Foundation - Stichting Dovenschool Madurai - project Ewe-Retu
De opbrengst gaat naar drie goede doelen: Stichting Dovenschool Madurai (een school voor dove 
leerlingen in India), project Ewe-Retu Kindergarden in Namibië (voor de realisatie van een waterpomp) 
en de Stichting Esther Vergeer Foundation (die ervoor zorgt dat gehandicapte kinderen toch ‘zo 
gewoon mogelijk’ kunnen sporten). De dag werd afgesloten met een ijskraam op het schoolplein, zodat 
alle leerlingen konden afkoelen met een welverdiend ijsje.
De Stichting mocht recentelijk het prachtige bedrag van € 4333,33 in ontvangst nemen.
Dank jullie wel leerlingen van Het Kalsbeek, wij kunnen hier toch weer zoveel goed werk voor doen. 
Echt te gek.

Op 11 juli j.l. herdachten de leerlingen van de Dovenschool Madurai de geboortedag van Jaco 
Schouwenaar in ‘Jaco Memorial Block’. Indrukwekkend om te zien en heel fijn om te weten dat hij niet 
wordt vergeten.

Vandaag heeft één van onze donateurs, Milind Nederstigt de Dovenschool in Madurai bezocht. Als 
13-jarige heeft hij de school ook al bezocht in gezelschap van o.a. Jaco Schouwenaar, onze voorzitter 
Lies en onze penningmeester Imelda. Shamila had wat tijd voor Milind vrijgemaakt om hem te kunnen 
rondleiden. Milind was diep onder de indruk van alle veranderingen die er plaats hebben gevonden 
dankzij alle ingezamelde gelden, uw giften, uw acties en uw donaties aan de Stichting Dovenschool 
Madurai. Geraakt was Milind met de mooie (gedenk)plek die Jaco heeft gekregen in de school.

Gisteren is Milind niet met lege handen naar de Dovenschool Madurai gekomen. Recentelijk is hij 
geslaagd voor de opleiding Juridisch Medewerker Openbaar Bestuur. 
Hij heeft aan zijn familie voor zijn slagen geld gevraagd voor de Dovenschool Madurai. Symbolisch 
heeft hij Shamila een cheque van € 790.- overhandigd en haar gevraagd hem op de hoogte te houden 
waar zij het geld binnen de school voor gaat gebruiken.
En daar houden wij u natuurlijk weer van op de hoogte.

Toen één van onze donateurs Milind in juli de Dovenschool bezocht had hij als gift € 790.- 
meegenomen.
Shamila heeft voor deze gift een keuze gemaakt uit twee verschillende doelen:
Doel 1: Een instructrice is ingehuurd en zij heeft op afwisselende zaterdagen de leerlingen van de 6th 
– 9th standard en ouders als life skill training de vaardigheid geleerd om diverse producten te maken 
van bananen vezels. Zoals tassen, (fruit)schalen, onderzetters e.d.
Shamila zei over deze life skill training: ‘It was so amazing to see that the children and the teachers 
were highly interested to learn this. I am sure this will be a valuable experience to learn a skill for their 
life’. 
Doel 2: Op het schoolterrein was een handpomp voor water (géén drinkwater) waar zowel de 
leerlingen, leerkrachten en ouders tussen de 80 – 100 potten met water per week omhoog haalden. 
Er is een electrische motor met een waterslang aangeschaft die het omhoog halen van het water én 
sneller én makkelijker én minder arbeidsintensief maakt.

Al eerder hadden wij u verteld dat er door Hans op zijn verjaardag geld is gevraagd voor de Stichting. 
Shamila had aangegeven dat ze dit geld graag zou willen gebruiken voor nog meer nieuw 
schoolmeubilair, het oude is echt ‘op’.
Eind juni ontvingen wij deze foto’s. Al het meubilair is nu klaar en ook al flink in gebruik.
Heel bijzonder was het wel voor Hans om te constateren dat op iedere stoel staat vermeld dat hij 
door hem is geschonken. En natuurlijk hoeft dit helemaal niet van hem en voelt het een beetje als 
te veel eer aan hem persoonlijk. Maar aan de andere kant is het ook een mooi symbool van de 
verbondenheid die Hans heel duidelijk voelt met deze school.

Ieder jaar zijn wij weer blij verrast als wij zo tegen de 
Kerst, van het Regentencollege een donatie van € 1250.- 
mogen ontvangen.
Fijn te weten dat wij hierdoor onze steun aan 
onderwijskosten weer een stukje veilig hebben kunnen 
stellen.
Bent u ook zo nieuwgierig wat het Regentencollege is?
Het regentencollege is de oudste stichting in Woerden.
In 1604 nam het de zorg voor weeskinderen en bejaarden op zich vanuit een evangelische opdracht 
tot barmhartigheid en solidariteit met de zwakken in de samenleving.
Nog steeds is de stichting actief om het welzijn van kinderen en ouderen te bevorderen.

En dan tot slot…..
Deze mooie prachtig ogende nieuwsbrief kan alleen maar tot stand komen door de geheel 
belangeloze inzet van Nienke.
Nienke namens het bestuur weer enorm bedankt dat je er zoveel tijd in hebt willen stoppen, je bent 
een topper.
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