Nieuwsbrief Juli 2018
Beste Donateurs,
Een tijd, in ieder geval voor ons werk in de stichting, van zoeken naar overzicht.

Het archief
Naast het reguliere archiefwerk dat al jaren door Mim
en Frieda elke twee weken plaatsvindt, hebben we
gedrieën in het afgelopen kwartaal een viertal
zaterdagen doorgebracht op het Colijnplein. Daar
trokken we alle kasten met videobanden, dvd’s,
mappen en teksten leeg om te ordenen, te archiveren
en om overzicht te krijgen.
Daarbij konden we gelukkig voortbouwen op alles wat er aan
archief al door anderen was gedaan.
Inmiddels zijn er 200 dvd’s omgezet naar mp4, 100
videobanden omgezet naar dvd en mp4 hebben we
inmiddels een catalogus van meer dan 400 items en het
vooruitzicht op nog vele maanden werk.
In dit proces is het niet alleen overzicht krijgen in
de buitenwereld, maar ook in het hier en nu in
onze eigen binnenwereld. Wanneer voel je je
verdwaald en/ of verward, wanneer ontstaan de
irritaties, wanneer leg je even het hoofd in de
schoot en wanneer ben je ‘blij en nuttig’, zoals
Niek het laatst in een cursus formuleerde.

De Spaanse vertaling
Blij en nuttig voelen wij ons zeker doordat de Spaanse vertaling van ‘Liefde Agressie
Depressie’ door Irina Fuhrmann is afgerond en die vertaling door de uitgever
positief is ontvangen. Mooi werk Irina! De uitgave staat gepland voor deze zomer.

Boeken
Blij en nuttig voelen we ons ook door de aanhoudende boeken
afname. In 2018 zitten we alweer op 30 boeken die via de
website zijn besteld en die (website en boeken) daarmee nog
steeds van nut zijn voor het verder verspreiden van het
gedachtegoed van Niek.
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De website en het bibliotheeksysteem
Blij en nuttig voelen we ons ook nu we voor de website en het bibliotheeksysteem
een nieuwe bouwer hebben gevonden.
Onze oorspronkelijke websitebouwer heeft zijn
bedrijf opgedoekt en is in loondienst gaan werken.
Onze donateur Gert-Jan, die de testversie voor het
bibliotheeksysteem heeft gemaakt, zit (in dezelfde
ICT-business) tot over zijn oren in het werk.
Gert-Jan, nogmaals bedankt voor je werk!

Dan maar op naar een blij en nuttige zomer
Waarbij een hoop ‘spelen = leren’ mag plaatsvinden!
Donateurs bedankt voor al jullie support (in woorden
en in euro’s)!
Voor de stichting en haar doelstelling zijn jullie
onontbeerlijk en maken jullie ons blij en nuttig.

Met vriendelijke groet,
Mim van der Meij, Frieda Drijver en Rens Looij
Stichting Onderzoek Methode Niek Brouw
www.niekbrouw.nl
p/a Pomonaplein 64, 2564 XS Den Haag
stichting@niekbrouw.nl
KvK-nummer: 62542311
Bankrekeningnummer: NL34 INGB 000 6757010

Nieuwsbrief Stichting Onderzoek Methode Niek Brouw juli 2018

2

