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Beste vrienden van Stichting Dovenschool Madurai,

Het is al even geleden dat jullie iets van ons hebben gehoord, en u snapt het al: ook dat heeft te 
maken met de COVID19-situatie.

Vanwege de pandemie heeft het bestuur in 2020 niet fysiek vergaderd. We hebben alles per telefoon 
en email besproken en afgesproken: de inkomsten, de uitgaven en andere zaken die aandacht 
vroegen.

De crisis heeft vooral grote invloed gehad op onze inkomsten. Met name omdat onze grootste 
sponsor, het Kalsbeek College, de jaarlijkse sport-sponsordag moest laten vallen, uiteraard ook 
vanwege de pandemie. Maar gelukkig hebben we dankzij de trouwe steun van andere sponsors en 
onze particuliere donateurs net de grens van € 10.000 gehaald, waarmee we de school in Madurai 
konden helpen met de loonkosten voor 4 extra leerkrachten!

Ook in Madurai heeft men de crisis duidelijk gevoeld. Maar wij zijn blij het ‘Report of activities’ over 
de periode april t/m december 2020 te kunnen meesturen, zodat u zelf van daaruit een beeld kunt 
krijgen over de manier waarop men er daar mee is omgegaan.

Tot slot is het belangrijk om te kunnen vermelden dat general secretary Shamil Doris actief bezig is 
andere bronnen voor financiering te zoeken. Zo heeft zij nadrukkelijk de YMCA-moederorganisatie 
ingeschakeld en heeft zij via onze relaties in NL contact gezocht met de partnerorganisatie van het 
LilianeFonds in Zuid India. Wij wensen haar daarbij natuurlijk veel succes en hopen u een volgend keer 
daarover te kunnen rapporteren.

Als bestuur willen wij u allemaal ontzettend bedanken voor uw steun voor de dovenschool in Madurai. 
U kunt erop blijven vertrouwen dat elke euro die u aan ons doneert besteed wordt aan dat goede 
doel!

Als laatste kunnen wij u melden dat De Stichting Dovenschool Madurai alle verplichte documenten 
op de website heeft gezet om zich weer een Algemeen Nut Beoogde Instelling oftewel ANBI te mogen 
noemen. 
Ook u kunt op de website de vernieuwde documenten inzien onder het kopje Stichting en kiezen voor 
Verplichte Documenten.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Hans Schouwenaar, 
secretaris
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