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Beste Donateurs,
In deze nieuwsbrief hadden we jullie graag willen vertellen dat er heel veel van ons
werk af was. Het archief helemaal op orde, het bibliotheeksysteem gevuld en de
Spaanse uitgave van ‘Liefde Agressie Depressie’ klaar (en een enorm succes).
Afijn, je voorvoelt het al, dat is niet gelukt.
We hebben op allerlei gebied met
vertragingen te maken gehad.
Het mooie van deze pas-op-de-plaats is dat
we hierdoor een betere basis kunnen leggen.
We hebben hierdoor zelfs meer overzicht
gekregen. Nadat we ons erbij neer hebben
gelegd, dan.
Daarvoor hadden we soms last van
verkokering: ‘het moet af!’ Herkenbaar?

Het archief

Voor het archief hebben we een aantal dingen wel kunnen realiseren:
Het bibliotheeksysteem werkt technisch! Als dat straks gevuld is, is het een
gigantische stap voorwaarts in één van de doelen van de Stichting. Namelijk het
conserveren/ archiveren/ beschikbaar en vindbaar maken van al het materiaal van
de lezingen en cursussen van Niek.
Alle uitwerkingen (van complete teksten tot videobandomschrijvingen) zijn in het
fysieke archief op het Colijnplein vindbaar gemaakt op catalogusnummer.
Die uitwerkingen zijn ook allemaal gedigitaliseerd ten behoeve van het
bibliotheeksysteem.
Wij kwamen nog in een paar hoeken en gaten onontdekte banden, dvd’s en
teksten tegen.
Het omzetten van de videobanden naar dvd en mp4 gaat gestaag door. Onze
‘overzetter’ is verhuisd en heeft daardoor
tijdelijk minder overzet-capaciteit gehad.
Door de vertragingen hebben we de tijd
gekregen om over het trefwoordensysteem
met de therapeuten van Vitaal.nl en
Epidauros diepgaander te overleggen. De
uitkomst van deze gedachtewisseling levert
in eerste instantie meer vertraging op.
Maar daardoor zal de aansluiting in de
toekomst wel beter zijn.
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De Spaanse vertaling
De Spaanse uitgever is bij nader inzien,
hoorden wij vandaag tijdens het schrijven
van deze nieuwsbrief, toch nog niet
helemaal tevreden met de Spaanse tekst
van Liefde Agressie Depressie.
Het voorwoord zien ze alsnog graag
aangepast voor jongere Spaanse lezers.
Vertraging maar niet geannuleerd.

Ethiopië

En dan moet je weten dat het volledige bestuur over twee weken met Creative
Travel naar Ethiopië afreist!
We gaan er vanuit dat we hierbij geen vertraging hebben.

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
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