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Beste Donateurs, 
 
Alweer het tweede jaar van het bestaan van de Stichting dat ten einde loopt.  
Met deze nieuwsbrief willen we jullie de laatste stand van zaken meegeven.  
Ook krijg je een eerste korte vooruitblik voor de werkzaamheden in 2017.  
En tot slot stellen we de wederkerende vraag zo aan het einde van het jaar ‘wil je 
ons in 2017 weer financieel blijven steunen?’. 
 

De website 
Wel: de website is live!  
We hebben met de websitebouwer en de 
vertalers van de websiteteksten hard gewerkt. 
En wij zijn blij met het resultaat. Wij hopen 
jullie ook. We hebben nu een hedendaags 
vehikel waarmee we onze belangrijkste 
doelstelling ‘het werk van Niek Brouw de 
wereld in helpen’ een stapje dichterbij 
brengen. 
Uiteraard zal de website regelmatig worden 
aangepast en zijn bijvoorbeeld de Engelse en 
Spaanse versies nog niet helemaal af.  
We nodigen je graag uit om ons te bezoeken 
op www.niekbrouw.nl.  
En we horen graag van je hoe je het vindt, via de mail stichtingniekbrouw@ziggo.nl. 
 
 
Elke overgang is een geboorte 

Als het goed is hebben alle donateurs van dit jaar 
inmiddels ons midwinter-geschenkje in huis.  
Een voorpublicatie uit het boekje ‘Elke overgang is een 
geboorte’, namelijk het puberteits-hoofdstuk. 
Wij vinden het gepast om jou voor je donatie wat terug 
te geven. Omdat veel mensen deze tijd 
puberteitsperikelen ervaren, lijkt dit hoofdstuk erg 
geschikt om onder de kerstboom tot je te kunnen nemen. 
 
Het gehele boekje verwachten we in 2017 te kunnen 
publiceren. 
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2017, het jaar waarin …. 
 de Slovaakse vertaling van Liefde Agressie Depressie (‘Milovať Agresia Depresie), 

uitkomt; 
 het boekje ‘Elke overgang is een geboorte’ verder vorm krijgt; 
 de website ook in het Spaans online is; 
 Frieda en Niek met een boek over de dimensies aan de slag zullen gaan; 
 het financiële jaarverslag over 2016 goedgekeurd wordt; 
 de (digitale) balanstest, op basis van Liefde Agressie Depressie, wellicht het licht 

gaat zien; 
 de Spaanse vertaling van Liefde Agressie Depressie, ‘Amor Agresión Depresión, 

uitkomt; 
 het digitaliseren en toegankelijk maken van het archief verder gaat. Dit is en blijft 

een meer-jaren-werk! 
 

Kortom, het jaar waarin …. 
wij ook jouw donatie heel goed kunnen gebruiken. Gaarne horen we van je via ons 
mailadres of je kunt en wilt blijven doneren. 
 
Maar nu eerst …. 
naar de kerstverlichting en naar binnen kijken in de komende midwinterdagen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mim van der Meij, Frieda Drijver  
en Rens Looij 
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