Nieuwsbrief
december 2019
Beste lezers,
Aan het eind van het jaar is het weer tijd voor onze nieuwsbrief. Naast de berichten over onze
Stichting dit keer wat uitgebreider aandacht voor de activiteiten en ontwikkelingen van de
Dovenschool zelf.
Belangrijk, want daar gaat het immers om!
Deze nieuwsbrief beslaat de periode 1 december 2018 tot 1 december 2019.
Bestuur van de Stichting Dovenschool Madurai
DE RESULTATEN OVER 2019
Op het moment dat we dit schrijven is het jaar nog niet teneinde, maar tot nu toe hebben wij het
volgende ontvangen:
Giften van donateurs
De Stichting heeft 18 min of meer vaste donateurs. In totaal hebben we hiervan in 2019 (tot 1
december 2019) € 3310.- ontvangen, waarvoor uiteraard onze grote dank!
Bijzondere giften van donateurs
Ber Nederstigt een eindejaarsgift van €1000,- (ontvangen op 4 december 2018)
Bijdragen van onze grote sponsors in 2019
•
•
•
•

Kalsbeek College € 6000,Evangelisch Lutherse Gemeente Woerden € 672.10 (incl. collecte Kerstnachtdienst 2018 –
ontvangen op 31 december 2018)
Dovenpastoraat Woerden € 500,Regentencollege Woerden € 1250,-

Ook weer heel veel dank aan onze sponsors voor het prachtige bedrag van € 8422.10!
Alles bij elkaar hebben we in deze periode van 01-01-2019 tot 01-12-2019 een bedrag van € 11.260,(exclusief de € 472.10 – collecte Kerstnachtdienst 2018) mogen ontvangen.
Nogmaals alle donateurs en sponsors ontzettend bedankt!
Met dit mooie bedrag kunnen we de school weer op een mooie manier helpen.
Zie hieronder bij Projecten.
PROJECTEN IN 2019
Om reden van toch gestaag teruglopende inkomsten hebben wij in 2019 alleen de onderwijskosten
ondersteund. Zoals in onze vorige nieuwsbrief al aangegeven doen wij dit om de kwaliteit van het
onderwijs te versterken.
Met onze bijdrage van €2500,- per kwartaal kan de school 8 extra leerkrachten in dienst houden.

Om een klein beetje continuïteit te kunnen geven houden we steeds een buffer van €5000,- in kas
zodat we onze steun steeds voor 2 kwartalen kunnen garanderen.
Om die continuïteit voor een langere periode te kunnen garanderen, zijn wij in overleg met een
mogelijk nieuwe sponsor. Zodra daarover meer bekend is, laten wij u dat weten.
Verderop in deze nieuwsbrief vertellen we over het aantal leerkrachten meer details.
Zie het punt Service Projects.

NIEUWS UIT MADURAI
Report of activities january 2019 - june 2019
Naast het reguliere onderwijsprogramma worden er vele activiteiten georganiseerd voor zowel de
kinderen zelf als hun ouders.
We noemen er hier een paar, maar zodra onze website is vernieuwd kunt u daar het uitgebreide
verslag in zijn geheel lezen.
En als u daar niet op wilt wachten kunt u alle nieuwsbrieven ook lezen op www.ymcamadurai.com
• Trainingsdag over Indiase gebarentaal, verzorgd door een lokale organisatie: Deaf Connect
• Het Pongal oogstfeest. Een meer dan 1000 jaar oud feest waarop een traditioneel rijstgerecht met
o.a. melk, rozijnen, cashewnoten en kardemom wordt geserveerd (de hartige variant) of met o.a.
suiker (de zoete variant). Op de school werd “Pongal and sugar cane” geserveerd, de zoete variant
dus. Het is in de regio Tamil Nadu -waar Madurai in ligt, een officiële vrije dag.

•

Een afscheidsfeest voor geslaagde studenten (niveau XII), een retraite-dag (op school) rond het
thema “jij bent speciaal”, gebaseerd op Bijbelse principes.

•

Een ouderbijeenkomst gericht op de mogelijkheden van hoger (beroeps)onderwijs, en daarnaast
een voorlichtingsbijeenkomst over verschillende beschikbare trainingsmogelijkheden die de
startbekwaamheid (voor de arbeidsmarkt) versterken.

•

In maart werd Internationale Vrouwendag gevierd met o.a. lezingen over een gezonde leefwijze,
gezonde voeding en koken zonder vuur. Er namen 75 vrouwen aan het programma deel.

•

Dan is er een kleine kapel gebouwd op de campus van de dovenschool, geheel gesponsord door
Dr. Prabakar Navamani (een vroegere voorzitter van YMCA Maduari) en zijn familie. Men is hier
uiteraard erg blij mee!

Herdenking Jaco
Zoals gebruikelijk werd op 11 juli ook dit jaar Jaco Schouwenaar herdacht: en Shamila stuurde ons dit
bericht:
“Today we remebered Jaco on his birthday and thanked God for his life. New children and staff were
very happy to know about him. We prayed for all of you. May God be with you!”

Service Projects
We noemden hiervoor al de website www.ymcamadurai.com en wie daarop kijkt, begrijpt dat het
om een complexe organisatie gaat met veel verschillende activiteiten. Een belangrijke invalshoek zijn
de Service Projects. Hierbij zien we o.a. het Services Centre for the Hearing Impaired. U begrijpt: hier
gaat het over de Dovenschool waar onze Stichting zich met name op richt.
Het Centre for the Hearing Impaired werd opgericht in 1971 en is in de loop van de tijd uitgegroeid
tot een school waar dove- en slechthorende kinderen van 3-21 jaar worden opgeleid. Inmiddels
hebben zo’n 1200 jongens en meisjes de school met succes doorlopen en zijn weer geïntegreerd
in hun eigen gemeenschap. De school wordt erkend door de overheid. In totaal zijn er momenteel
bijna 200 leerlingen geregistreerd. Daarvan volgen er zo’n 160 onderwijs bij de Dovenschool, de
anderen volgen, onder verantwoordelijkheid van de Dovenschool, programma’s in het reguliere
onderwijs. Er zijn 27 leerkrachten in dienst, waarvan slechts een klein deel, 5 leerkrachten betaald
kan worden van de overheidssubsidie. De ondersteuning die Stichting Dovenschool Madurai geeft is
-we hebben het hiervoor al gememoreerd- goed voor zo’n 8 leerkrachten, US YMCA World Services
voor 7 leerkrachten. Daarnaast zijn er veel particuliere donateurs en incidentele donaties van YMCAorganisaties van andere landen om het financieel allemaal rond te maken.

SOCIAL MEDIA
•

Facebook - https://www.facebook.com/stichtingdovenschoolmadurai/
De keren dat wij een bericht op Facebook plaatsen wordt dat zo’n 100-150 keer bekeken. Mocht u
tot degenen behoren die dat ook doet, vergeet dan niet dat het ons allemaal helpt om een nieuw
bericht te delen met uw andere vrienden op Facebook!

•

Website - www.dovenschoolmadurai.nl
Vanwege personele problemen heeft onze website de laatste jaren weinig tot géén aandacht
gehad, waardoor verouderde documenten niet zijn vervangen door actuele.
Onze excuses daarvoor.
We zijn druk bezig om daar verandering in te brengen. Zodra het is gelukt, laten wij u dat per mail
weten!

U kunt onze volgende Nieuwsbrief begin/eind december 2020 verwachten.
Het bestuur van de Stichting Dovenschool Madurai wenst u allen fijne feestdagen toe en een goed
en mooi begin van 2020.
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