Nieuwsbrief december 2019
Beste Donateur,
Het vijfde jaar van het bestaan van de stichting sluiten we bijna af.
Dat kunnen we in stijl doen door op zijn midwinter’s terug te gaan naar ons zijn.
Beetje kauwen op wat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt.
Nu het bijna het einde van de tijd van het vaderprincipe is, staat ons volgend jaar
een nieuwe toekomst te wachten. Als we tenminste op onze ziel gaan vertrouwen en
die de ruimte geven. Zoals Marsman dichtte:
Phoenix
Vlam in mij, laai weer op;
hart in mij, heb geduld,
verdubbel het vertrouwen vogel in mij, laat zich opnieuw ontvouwen
de vleugelen, de nu nog moede en grauwe;
o, wiek nu op uit de verbrande takken
en laat den moed en uwe vaart niet zakken;
het nest is goed, maar het heelal is ruimer.

Bijeenkomst met Anna Verwaal op zondag 1 maart 2020
Voor al onze trouwe donateurs van de afgelopen vijf jaren hebben we gemeend een
bijeenkomst te organiseren, waarop we enerzijds elkaar kunnen ontmoeten en
anderzijds een boeiende spreker hebben gevraagd, namelijk Anna Verwaal.
In de vorige nieuwsbrief hebben we over de ontmoeting met haar bij Niek
geschreven. Anna zal het op 1 maart hebben over háár levenswerk, namelijk de
impact van de geboorte op het latere leven van een mens. Dat doet ze vaak
interactief met vragen uit het publiek.
De bijeenkomst is op zondag 1 maart 2020 van 13:00 tot 15:30 uur in Den Haag.
Waar weten we nog niet, dat is afhankelijk van
het aantal donateurs dat zal komen.
Omdat dit de eerste keer is dat we onze
donateurs uitnodigen voor een bijeenkomst,
hebben we nog geen flauw benul van een
opkomst.
Daarom vragen wij je om ons via de email te laten weten of je er bij zal zijn
(ijs en weder dienende). Als je dat voor
31 januari doet, kunnen we schakelen
(van de ene optie naar de andere).
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Balanstest
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Valerie en Rens hebben zich in de afgelopen periode bezig
gehouden met vervolgstappen in het creëren van de
elektronische versie van de balanstest.
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Valerie heeft o.a. met Niek gesproken over een aantal vragen
die wij hadden en zij heeft zich bezig gehouden met vele layout kwesties.

Rens heeft stappen gezet in het uitwerken
van de in de vorige nieuwsbrief genoemde
scenario’s naar scenes. Zeg maar welke
stappen het programma straks de
gebruiker laat zetten. Daarnaast is hij bezig
geweest met berekeningen die het
programma gaat maken om gegevens om
te zetten naar grafieken en aanwijzingen
voor de gebruiker.

Scenes en berekeningen hangen aan de muur

Klussen aan archief en website
In de afgelopen periode is er geklust aan de website en aan het archief.
Het fysieke archief heeft bijvoorbeeld nu een uitleensysteem, waardoor wij de
verzameling (757 items inmiddels) lang compleet kunnen houden.
De website heeft een
hogere PHP-versie
waarop het draait (om
eerlijk te zijn wisten wij
geen van allen dat zoiets
bestond).
De bestelformulieren zijn
in alle talen zo
aangepast dat de
besteller meteen te zien
krijgt wat het
verschuldigde bedrag is.
We hebben de mogelijkheid ingebouwd om de lezingen van Niek, naast de cdversie, ook als MP3 te bestellen.
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Blijf jij het komende jaar weer betrokken bij ons werk?
In de komende jaren gaan we verder met het werk
van de stichting: Niek’s gedachtegoed de wereld
inbrengen.
Daarom hopen we dat jij betrokken blijft bij het werk
van de stichting wilt blijven doneren.
Een goede midwintertijd gewenst en tot 1 maart hopelijk!
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

3
Nieuwsbrief Stichting Onderzoek Methode Niek Brouw december 2019

