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Beste Donateur,
Het is voorjaar. Hebben jullie daar ook lang naar uitgekeken?
Voorjaar als alles en iedereen weer boven de grond
mag komen
Als een feniks die uit de as herrijst.
Wat een aanprekend gezicht de spring-dansende
koeien en de lammetjes zijn er weer!
Wat een troostrijk gezicht dat uit de grauwe
winteraarde de bollen zijn opgekomen.
Dat de struiken in bloesem staan en dat de blaadjes
gaan uitlopen.
Alles in een nieuw hormonaal perspectief. Voor je het weet kan je je puber voelen.
Veel plezier!

Dimensieboek
We kunnen over de voortgang van het dimensieboek vertellen dat Frieda net een hele week heeft
vrijgemaakt van haar werk en heeft gebruikt om aan
dit boek te schrijven. Ze heeft daarvoor met Niek
samen de bouwstenen besproken, een
hoofdstukindeling gemaakt, etc. In de komende
maanden zullen we wellicht niet veel meer vertellen
over de voortgang. Voor Frieda haar gemoedsrust
is dat beter.

Balanstest
In het doorspitten van het archief zijn we heel wat tapes tegen
gekomen met aanzetten die we kunnen gebruiken voor de balanstest.
Deze balans-test gaat, net als in het boek Liefde Agressie
Depressie, uit van het zoeken naar gezonde in- en output voor elk
individu. De kleuren rood, groen en blauw corresponderen in de
observatie van Niek Brouw met de begrippen liefde agressie en
depressie. We hebben al eens een paar mensen op glastafel gezien waarbij door
het variëren van de hoeveelheid rood, blauw en groen er andere spierspanningen
ontstonden.
We gaan in nauwe samenwerking met Niek en met Valerie van Burk verder
onderzoeken hoe we deze methode kunnen door ontwikkelen. Mogelijk tot een
app.
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El código emocional de la enfermedad
Of te wel de Spaanse vertaling van Liefde
Agressie Depressie. Is daar nog nieuws over te
vertellen? Wel nu: de laatste hand wordt gelegd
aan de cover en dan gaat het boek naar de
drukker. De uitgever gaat het boek eind april
lanceren.

Het archief
Het archief dan. Dat zal gelukkig voorlopig nog in beweging blijven. De laatste
cursussen van Niek toevoegen, bijvoorbeeld.
Wel is het zo dat we na vier jaar werken en verwerken zover zijn dat:
700 items gecatalogiseerd zijn;
alle tapes zijn omgezet op schijf en op MP4
of MP3;
alle schijfjes zijn omgezet naar MP4 of MP3;
alle teksten (samenvattingen,
videobandomschrijvingen of volledig
uitgewerkte teksten) zijn samengebracht in
het fysieke archief op nummer en alle
teksten zijn gedigitaliseerd;
van alle 700 items er zoektermen zijn ingevoerd in een elektronisch systeem;
in het zoek-en-vind-bibliotheek systeem dat is gerealiseerd kan er nu gezocht
worden op zoekterm naar betreffende band-schijf-MP3/4.
Via deze weg willen we alle mensen die onderdelen hebben uitgewerkt nogmaals
bedanken voor hun bijdrage aan het archief.

Verhuizing
Als je op de nieuwsbrief van Vitaal.nl
geabonneerd bent, heb je kunnen lezen dat zij
een ander pand heeft betrokken, namelijk
Appelstraat 22 te Den Haag.
Als stichting hebben we met deze verhuizing
ook ons fysieke archief verplaatst naar de
Appelstraat.
Wij wensen de mensen van Vitaal.nl een mooie landing daar en een bloeiende
voortzetting van het fysiek werken met de methode Niek Brouw.
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SSL, cookie-waarschuwing en Privacy Statement
We hebben in de afgelopen maanden het een en ander
geprutst aan de website. Daar hebben we een SSLverbinding gerealiseerd: het slotje dat laat zien dat de
communicatie van en naar de website via encryptie
beschermd is.
Ook hebben we een privacy statement op de website gezet,
met als onderdeel daarvan een cookie-waarschuwing.

Jaarverslag

Uiteraard hebben we in de afgelopen weken, samen
met onze boekhouder Marcel Munier, ervoor
gezorgd dat het jaarverslag over 2018, zowel
financieel als inhoudelijk, afgerond kon worden.
Zoals je in het jaarverslag kunt lezen hebben we
relatief veel geld uit kunnen en mogen geven. Door
afgelopen jaren niet alles uit te geven wat we aan donaties binnen kregen en door
iets meer donaties konden we dat doen, nu het nodig was. Door jullie bijdrages
gedurende de jaren hebben we o.a. een Spaanse vertaling kunnen realiseren en
hebben we de een paar grote uitgaves kunnen doen voor het archief.

Blijven jullie dit jaar ook weer bij ons en het werk van de stichting?
In de komende jaren gaan we verder met het werk van de
stichting: Niek’s gedachtegoed de wereld inbrengen.
Voor het straks laten drukken van het dimensie-boek en het
realiseren van de balans-test is veel geld nodig.
Daarom hopen we dat jullie betrokken blijven bij het werk
van de stichting en, nog lang, willen blijven doneren.
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
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