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Beste donateurs en vrienden van Dovenschool Madurai,

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2017. In de laatste nieuwsbrief van 2016 hebben we u uitgebreid 
verteld over de benoeming van mevrouw Shamila Doris en de balans die zij zocht tussen continuïteit 
en verandering. Bij die veranderingen gaat het natuurlijk om verbeteringen die zij met het bestuur op 
een aantal gebieden wil realiseren.

En nu vraagt u zich natuurlijk af wat er het afgelopen jaar is gebeurd in Madurai… Daarover gaat een 
flink deel van deze nieuwsbrief. Degenen onder u die op hun computer of tablet Facebook hebben 
geïnstalleerd, hebben de gebeurtenissen van het afgelopen jaar in grote lijnen al kunnen volgen. In 
deze nieuwsbrief gaan we dat nu aan iedereen laten zien.

PROJECTGEBIEDEN

In de nieuwsbrief van vorig jaar hebben we duidelijk gemaakt dat er drie gebieden zijn, waaraan onze 
fondsen worden besteed:

1. Materiële zaken
2. Onderwijszaken
3. Loonkosten

Het grootste deel van onze fondsen in 2017 is besteed aan materiële zaken. Een uitgebreid verslag 
daarvan vindt u verderop in deze nieuwsbrief. 
Met betrekking tot onderwijszaken maakten wij in onze laatste nieuwsbrief gewag van een ambitieus 
project op het gebied van computervaardigheden. Gezien de risico’s die wij op dat moment zagen, 
hebben we hieraan geen prioriteit gegeven. Deze risico’s hadden vooral betrekking op de financiële 
consequenties. Het project vroeg immers geen eenmalige investering, maar verplichtingen voor een 
middellange termijn van minimaal € 5000 per jaar. Als bestuur hebben we uiteindelijk gemeend dit 
niet te moeten doen omdat wij een dergelijke verplichting niet kunnen aangaan. 
Ondersteuning van loonkosten hebben we het afgelopen jaar wel gecontinueerd, zij het met steeds 
de waarschuwing aan de directie van de dovenschool dat wij ook hier geen garanties kunnen afgeven, 
en het dus noodzakelijk is dat zij hiervoor een scenario hebben waarop men kan terugvallen.
Bij het overzicht verderop kunt u de financiële details van bovenstaande lezen.



NIEUWE LOKALEN EN MEUBILAIR

Het grote en belangrijke project van 2017 betreft de uitbreiding van de school met nieuwe lokalen 
en het nieuwe meubilair ervoor. De achtergrond hiervan was met name de groei van het aantal 
leerlingen tot ruim 170 in 2016. In onze vorige nieuwsbrief hebben we de aanvraag daarvoor al 
genoemd. Na onze principe goedkeuring ontvingen we eind 2016 de door de school aangevraagde 
offertes vergezeld van de brief waarin werd aangegeven welke offerte de voorkeur had en waarom. 
Als bestuur van de Stichting Dovenschool Madurai konden wij ons daarin vinden, maar moesten ook 
concluderen dat onze fondsen niet toereikend waren voor het gehele plan. Toestemming dus, maar 
met een belangrijke restrictie….
Leest u verderop bij DE KLASLOKALEN hoe het verder ging. 

Ook bij het gevraagde meubilair kwam er financieel gezien een verrassende oplossing. Daarnaast 
kunt u verderop lezen dat hier geen kant-en-klare fabrieksmeubelen worden gebruikt, maar dat met 
ambachtelijk handwerk het meubilair op maat wordt gemaakt. Natuurlijk ook goed voor de lokale 
werkgelegenheid! Zie de verdere beschrijving bij HET NIEUWE MEUBILAIR.

DE NIEUWE LOKALEN

Hierboven kon u al lezen dat wij het verzoek vanuit Madurai kregen om te bezien of er financiële 
ruimte was voor de bouw van 2 extra lokalen in het Jaco Memorial Block en hoe wij daarop hebben 
gereageerd.  
Op 11 januari 2017 werd uiteindelijk het startsein gegeven voor de bouw en traditiegetrouw ging er 
een ceremonie aan vooraf.



Op 11 juli 2017 (dit zou de 66e verjaardag van Jaco Schouwenaar 
zijn geweest) werd met feestelijk vertoon de nieuwbouw officieel 
in gebruik genomen.

Omdat de bouw van twee klaslokalen niet haalbaar was, 
werd er in India gekozen om één grote ruimte te bouwen, 
die multifunctioneel gebruikt kan gaan worden. Overdag is 
de ruimte d.m.v. verrijdbare schoolbordwanden te gebruiken 
als twee klaslokalen en door deze schoolbordwanden te 
verwijderen wordt het één grote ruimte die ook te verhuren 
is voor boardmeetings e.d. Slim bedacht en een mooie manier 
om extra geld te kunnen genereren.



Hieronder nog een foto-impressie van het bouwproces en het prachtige eindresultaat.



HET NIEUWE MEUBILAIR

Zoals al gezegd hadden wij vanuit Madurai het verzoek gekregen om de nieuwe klaslokalen te 
voorzien van nieuw meubilair maar ook werd er geld gevraagd voor vervanging van het bestaande 
oude meubilair. Lees hieronder hoe het verder ging.

Begin december werd in Oostkapelle huis aan huis een flyer verspreid van een oliebollenactie, 
georganiseerd door de Jeugdraad Protestantse Gemeente Oostkapelle. 
Oostkapelle in de woonplaats van David en Nel Geuze, zwager en zuster van onze voorzitter Lies 
Melse die nauw bij deze actie betrokken waren.
En op 31 december was het dan zover. Gewapend met tassen vol oliebollen en met als vervoersmiddel 
o.a. een tractor gingen de jonge verkopers en hun ouders op pad. Tegen half 12 waren alle oliebollen 
verkocht en werd het enorme bedrag van € 1137.50 opgehaald. Met het geld van deze oliebollenaktie 
kon het nieuwe meubilair worden aangeschaft.



In februari ontvingen wij de eerste foto’s van het maken 
van het meubilair.
De opdracht was gegund aan de man in het roze,
de heer Pal Pandi. 

Hij is de vader van een oud-leerling. Prachtig ambachtelijk werk dus waar de leerlingen als vorsten 
gezeten hun lessen aan mogen volgen.

Dank jullie wel: Nel, David en jeugd en ouders van de Jeugdraad Protestantse Gemeente Oostkapelle.
Dankzij deze gift kwam er bij ons (de Stichting DSM) financiële ruimte vrij om ook het in zeer slechte 
staat verkerende oude schoolmeubilair voor een deel te kunnen vervangen.



FINANCIËN

En hoe is het ons financieel vergaan sinds onze vorige nieuwsbrief…..?
Zoals u begrijpt was 2017 het jaar van de uitbreiding in het Jaco Memorial Block welke € 15141,- heeft 
gekost, het jaar van het nieuwe schoolmeubilair en een stukje vervanging van het oude meubilair, 
kosten € 1500.-.

Daarnaast proberen wij naar vermogen de school te ondersteunen bij de loonkosten voor het 
onderwijspersoneel dat het bestuur extra in dienst heeft om de dove en gehandicapte leerlingen 
‘passend’ onderwijs te kunnen bieden. Zie de uitleg hieronder.
Wij hopen aan de Dovenschool ieder kwartaal € 2500.- over te kunnen maken als bijdrage in de 
salariskosten en gelukkig is ons dit voor het gehele jaar 2016 en 2017 gelukt. Als bestuur maken wij 
ons zorgen over de vraag of we dit in 2018 ongewijzigd kunnen voortzetten. De inkomsten van onze 
particuliere donateurs blijft behoorlijk stabiel, maar die van onze grotere sponsoren fluctueren té veel 
om hier zeker over te kunnen zijn.
Al met al een heel goed jaar waarbij wij met z’n allen een stukje verschil hebben mogen maken. Dank 
u wel daarvoor.

LOONKOSTEN

Graag willen wij u uitleggen hoe e.e.a. in India is geregeld v.w.b. de loonkosten voor het 
onderwijspersoneel.
Vanuit de overheid wordt er een betrekkelijk gestandaardiseerde methode gehanteerd voor 
loonkosten waarbij weinig of geen rekening gehouden wordt met de handicap van de leerlingen.
De term ‘passend onderwijs’ die in ons land wordt gebruikt is daar onbekend. Het schoolbestuur krijgt 
dus zeker wel subsidie van de overheid, maar veel te weinig om de manier waarop zij vindt dat het 
onderwijs voor dove en gehandicapte kinderen moet worden ingericht, te kunnen betalen.
U begrijpt dat het niet alleen voor dove leerlingen een groot verschil maakt of zij in een klas met 6-10 
andere leerlingen zitten of in een klas met 25-30 leerlingen… Maar ook het bestuur merkt dat verschil 
nadrukkelijk! Kleinere groepen vragen immers gewoonweg meer onderwijspersoneel (leerkrachten, 
logopedisten, fysiotherapeuten, enzovoorts).
Gelukkig zijn de resultaten er ook naar! Fijn om te weten dat wij daar met z’n allen aan mogen 
bijdragen!



INKOMSTEN 2017

En hoe hebben wij al deze mooie projecten toch samen met u kunnen realiseren?
U begrijpt dat daar veel geld voor nodig is geweest en dat daar veel mensen bij betrokken zijn; van 
scholen tot kerken, van colleges tot héél veel particulieren die ons een warm hart toedragen.
Wij hebben gelukkig een vaste constante groep donateurs die ons met kleine en grote bedragen 
steunen via een maandelijkse- en/of jaarlijkse bijdrage. 
Tel daarbij op de individuele acties waarvan het bestuur zeker wil noemen de acties van Nel en 
David Geuze (boekenmarkt, handwerkverkoop en als laatste de olliebollenverkoop) dan mogen wij 
concluderen dat wij blij mogen zijn, heel blij zelfs als bestuur van de Stichting Dovenschool Madurai 
voor alle gulle gaven.

Hieronder vindt u buiten alle particulieren een opsomming van onze inkomsten:

2015
januari SPCO Margrietschool Woerden  €        894,89 

mei Diakonie Evangelische Lutherse kerk  €        225,00 
september Kalsbeek College  €   15.050,00 
november Stichting Gereformeerd Wees- en Oudenliedenhuis  €     1.250,00 
december Diakonie Evangelische Lutherse kerk  €        775,00 

2016
april SPCO Wilhelminaschool Woerden  €        250,00 
mei Diakonie Evangelische Lutherse kerk  €        250,00 
juli Kalsbeek College  €     3.232,00 

november Dovenpastoraat  €        500,00 
december Stichting Gereformeerd Wees- en Oudenliedenhuis  €     1.250,00 

2017
januari Oliebollenaktie  €     1.169,00 
maart Diakonie Evangelische Lutherse kerk  €        200,00 

aantal
2015  € 5.781,83 30
2016  € 5.427,50 26
2017  € 3.210,00 21

Giften van particulieren d.d. 25-10-2017:



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.

--
Stichting Dovenschool Madurai

Stichting Dovenschool Madurai

Heinsluslaan 22 ING 4494190 info@dovenschoolmadurai.nl Handelsregister Utrecht 54708559
3445 XH Woerden t.n.v. Stichting Dovenschool Madurai www.dovenschoolmadurai.nl

NIEUWSBRIEF

En deze keer willen wij toch ook graag iemand die geheel belangeloos voor ons achter de schermen 
werkt even in het zonnetje zetten en wel Nienke Venema, woonachtig in het hoge noorden die iedere 
keer weer onze Nieuwsbrief tot een prachtig mooi en leesbaar geheel maakt.

Nienke, dank je wel. Je bent een topper.


