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Beste lezers,

Hier is dan weer de nieuwsbrief van onze stichting, jullie stichting!!
Zonder jullie als donateurs en sponsors heeft de stichting eigenlijk geen reden tot bestaan, vinden wij 
als bestuur. 
Donateurs en sponsors zijn eigenlijk de ruggengraat van de stichting! 
En dat nu al meer dan 10 jaar! 
14 februari 2012 werd de stichting opgericht, nu dus 10 jaar later zijn we nog steeds een belangrijke 
steunpilaar voor de school in Madurai.
Genoeg gefilosofeer. 
Wat is er het afgelopen jaar gebeurd en hoe staan we ervoor…..?!
Vanwege de bekende crisis zijn er het afgelopen jaar uiteraard geen bijzondere activiteiten geweest. 
Zelfs de vergaderingen van het bestuur beperkten zich tot 2 in dit jaar. 
Wel uiteraard wanneer nodig veelvuldig overleg, vooral per e-mail. 
Maar waar we de afgelopen jaren vreesden voor gestage terugloop van donaties voor onze school 
in Madurai, werden we het voorbije jaar verrast met bijzondere donaties van enkele sponsors en 
donateurs, waardoor we onze school in Madurai extra steun hebben kunnen bieden. 
In dit nummer leest u daar uiteraard meer over met een uitgebreid overzicht van de vele bijzondere 
activiteiten van onze school in Madurai. 
Tevens hebben wij het afgelopen jaar, om te voldoen aan de geldende overheidsregels, diverse 
documenten geplaatst op de website. 
Fijn als u de nieuwsbrief wilt lezen! 
Heeft u vragen of opmerkingen, stuur een berichtje naar dovenschoolmadurai@gmail.com.

Bestuur van de Stichting Dovenschool Madurai

Report of activities YMCA KAMAK Higher Secondary School for the Hearing Impaired
Eind oktober 2021 ontvingen wij zoals gebruikelijk het jaarlijks overzicht van alle activiteiten die vanuit 
de school in Madurai zijn ondernomen. Naast de gewone onderwijsactiviteiten worden er in de loop 
van het jaar ontzettend veel initiatieven genomen die vooral illustreren dat de school midden in de 
maatschappij staat. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor hun ouders, oud-studenten en 
het personeel zelf worden heel veel verschillende activiteiten georganiseerd. Vanwege de Covid-19 
pandemie is de school ook enige tijd gesloten geweest. Maar vanaf september mochten er weer 
leerlingen naar school “From 1st September 2021, the Government announced relaxation for the 
schools to open for classes from IX to XII standard. Children were very happy to be back in school. Their 
temperature level was tested and were instructed to follow wearing of masks and social distancing.”

Hieronder een beetje droge opsomming van een aantal activiteiten waarvan wij enkele aansluitend 
wat extra hebben toegelicht.
• Pongal, the Festival of Harvest
• National Girl child day
• Republic day
• Zero Discrimination Day
• An exposure visit to Madurai District Co Operative Milk Producers Union Ltd
• Alumni Meeting
• World hearing day
• Lions Club Madurai
• Women’s Day
• An orientation programme on Child Protection Policy for the special educators  
• Independence Day Celebration
• Indian Sign Language Training
• Training in Audiology
Het is een beetje rijp en groep door elkaar zo’n opsomming, maar wanneer u er meer van wilt 
weten sturen wij u het rijk geïllustreerde rapport graag toe. Stuur in dat geval een mailtje naar 
dovenschoolmadurai@gmail.com en wij sturen het u zo snel mogelijk toe.

Medische check-up op het gebied van oog- en tandheelkunde

Op 15 februari 2022 was er gratis medisch onderzoek georganiseerd tijdens ‘het kamp’ voor de 
leerlingen van de Kamak Higher Secondary School voor Doven en slechthorenden. 
Dr. Jeyakumar Sundaresan (oogarts) en Dr. Archana (tandarts) gaven diverse medische adviezen aan 
de studenten. 
Ook algemeen medisch advies werd gegeven door de artsen.

Zero Discriminatiedag

Op 1 maart is er een “Zero Discriminatie Day georganiseerd op
de school.

Het thema van die dag was:
Where there is discrimination there will never be happiness 
and prosperity. 
On this Zero Discrimination Day, let us stand up against 
discrimination and say no to discrimination for a better life.

World Hearing Day

“To hear for life, listen with care”

Wereldhoordag wordt elk jaar op 3 maart gehouden om mensen bewust te maken van manieren om 
gehoorverlies te voorkomen en gehoorzorg over de hele wereld te promoten. 
Op deze dag wordt er een focus gelegd op het belang en de middelen van gehoorverlies preventie 
door veilig luisteren.

De nadruk ligt op de boodschap:
‘Wat de persoon met gehoorverlies nodig heeft is aandacht en communicatie. 
Behandel mensen met gehoorverlies zoals je zelf behandeld wilt worden. 
Ja, laten we iedereen gelijk behandelen!!’.

Vrouwendag
Vrouwendag, 8 maart wordt altijd gevierd 
met een bijeenkomst
Where there is a woman, there is magic. In 
fact, one day isn’t enough to cherish and 
appreciate a woman’s contribution to our 
lives. Not just today, let’s celebrate women 
every day. YMCA Madurai wishes every 
woman a Happy Women’s Day.

Begin oktober 2021 ontvingen wij een e-mail van Shamila Doris, de directrice van de school met de 
volgende update.
Vanaf begin september is de school voor slechthorenden en doven opgestart voor het schoolniveau 
Standaard 9 t/m 12. En vanaf de eerste week van november gaan daar de leerlingen van schoolniveau 
Standaard 1 t/m 8 bijkomen. Ook in India is de Covid-situatie veel beter doordat er veel gevaccineerd 
wordt en de situatie onder controle lijkt.
Op de foto’s ziet u de leerlingen van Standaard 9 t/m 12.

Giften van particulieren

Wij zijn sowieso blij met alle mooie 
donaties welke wij maandelijks/per 
kwartaal of jaarlijks van jullie allen mogen 
ontvangen.
Daardoor kunnen wij de Dovenschool
zo mooi ondersteunen.
Maar buiten jullie ontvingen wij dit jaar 
ook een paar extra persoonlijke giften van 
particulieren van bijna € 2500.- 
Dank jullie wel gulle gevers.

Bakkerij
Vanaf september 2021 zijn er ook weer leerlingen met hun beroepsopleiding in de Bakkerij aanwezig.

Hoeveel leerlingen helpen wij te ondersteunen op dit moment?

In onze laatste e-mail van Shamila zegt zij hierover het volgende:

‘De school voor Doven en Slechthorenden kan 160 kinderen op de campus ondersteunen en we zijn 
blij dat na de heropening van de scholen de kinderen met plezier naar school komen. 
Vanwege de voortdurende lockdown, wordt er door de vele leerkrachten hard gewerkt om de 
regelmatige routine voor de kinderen terug te krijgen en hen te trainen in het reguliere lesprogramma 
en ze voor te bereiden op de overheidsexamens.
Op dit moment verblijven 103 studenten in het schoolhostel en zij gaan dus alleen in de weekenden 
naar huis en sommige zelfs alleen met vakanties’.

Op 7 juli 2021 heeft het Kalsbeek College hun actiedag gehouden:
ACTIEDAG: ‘MET JE KLAS ROND DE PLAS’ (SPK)

Ook dit jaar zet het Kalsbeek College locatie Schilderspark zich weer 
in om zo veel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. 
Het thema van de actiedag – die op woensdag 7 juli plaatsvond –
is ‘Met je klas rond de plas.’ (Cattenbroekerplas)

De goede doelen van dit jaar waren:
• Stichting Dovenschool Madurai
Deze stichting zet zich in voor kinderen van de doven- en gehandicaptenschool Madurai, India. Het 
ingezamelde geld wordt goed besteed, zodat we deze kinderen een menswaardig bestaan en alles wat 
daarmee verband houdt kunnen geven. De stichting tracht haar doel te bereiken door het werven van 
fondsen, door middel van sponsoracties, subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.
• Esther Vergeer Foundation
De Esther Vergeer Foundation is opgericht door 7-voudig Paralympisch kampioen Esther Vergeer 
met als doel om kinderen met een lichamelijke beperking door sport zelfstandiger, zelfredzamer en 
sterker te maken. 62% van de kinderen met een beperking in Nederland geeft aan eenzaam te zijn. De 
foundation start projecten in heel Nederland waardoor kinderen met een lichamelijke beperking de 
kans krijgen ‘gewoon’ te sporten op een gewone vereniging.
• Spieren voor Spieren
Spieren voor Spieren heeft als missie om alle spierziekten bij kinderen te verslaan. Met partners, met 
sportieve acties en evenementen én met de inzet van topsport- en kind ambassadeurs wordt zoveel 
mogelijk geld opgehaald. Dit geld wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek, snelle diagnose, de 
beste behandeling en innovatieve zorg in onder andere het Spieren voor Spieren Kindercentrum van 
het UMC Utrecht.

Wij als stichting Dovenschool Madurai mochten het enorme bedrag van € 5000.- ontvangen.

Lieve leerlingen van het Kalsbeek College enorm bedankt, wij zijn sprakeloos en kunnen het geld zo 
goed gebruiken in deze moeilijke Corona-tijden in Madurai.

Gift Stichting Gereformeerd Wees- en Oudeliedenhuis

Ook dit jaar mochten wij op 23 november een prachtige gift
van € 1500.- ontvangen.

Dank u wel hiervoor.

Gift Diakonie Evangelische Lutherse Kerk

Op 24 december is er tijdens Kerstdienstcollecte het prachtige bedrag van € 200.- 
opgehaald door de Lutherse Gemeente Woerden.

Dank u wel dat u ons zo trouw blijft steunen.

T-shirts en broeken

Vanuit Madurai kwam het verzoek of wij de sponsoring konden doen 
voor de aanschaf van T-shirts met het logo van de school voor o.a. 
sportevenementen.
Vele scholen in de omgeving hebben zulke T-shirts al en het zou leuk zijn 
als dit ook voor de Dovenschool gerealiseerd zou kunnen worden.

Wat een leuk idee om daar een stukje van onze donaties aan uit te geven.

Wij ontvingen een door Shamila opgevraagde offerte voor t-shirts voor 
een bedrag van € 900.- die wij dan ook per omgaande aan haar hebben 
overgemaakt.

Op 21 maart 2022 schreef Shamila het volgende in een e-mailbericht:

‘Het T-shirts project dat jullie hebben gesteund is klaar en we kijken uit 
naar de materialen die komen. 
In eerste instantie heb ik gezegd dat we alleen de T-shirts zouden maken. 
Door genade van God konden we een andere verkoper uit Tirupur 
lokaliseren die ermee heeft ingestemd om beide zowel T-shirts als broeken 
voor de prijs te leveren die weinig hoger is dan de eerdere offerte van € 
900.-.
We vonden dat een goede optie en hebben besloten om bij dat bedrijf te 
kopen. 
Het eerste T-shirt met logo is aangekomen en ik deel graag de foto’s ervan. 
Zodra alles binnen is, stuur ik u meer foto’s’.

En bij het maken van deze nieuwsbrief hebben wij alleen nog de foto’s van het eerste proefshirt en 
broek, die wij jullie niet willen onthouden.

Dit was hem dan weer voor nu.

Rest ons nog om u te laten weten dat wij nog bezig zijn om de kinderen in India met iets leuks te 
verrassen.

Volg ons op Facebook waar wij u zodra alles rond is op de hoogte houden van deze actie.

Dankwoord

Wij willen Nienke in het hoge noorden opnieuw bedanken voor haar belangeloze inzet en inspanning 
om deze nieuwsbrief weer in deze prachtige vorm te gieten en ook weer zo te maken zodat wij hem 
én op Facebook én op onze website kunnen plaatsen.

Volgende nieuwsbrief

Een volgende nieuwsbrief kunt u verwachten in april 2023.
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