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Nieuwsbrief oktober 2020 
 
 

 
Beste Donateur,  
 
Bijzonder dat deze toekomst-tijd tegelijkertijd een shock-tijd is.  
Dat we voor een nieuwe toekomst dus door onze oude shocks heen mogen 
ploegen.  
Gelukkig hebben we daarbij de hulp van de kosmische tijd (we ontkomen er niet 
aan) en de hulp van de oefeningen van Niek Brouw die we via de therapeuten 
krijgen (zodat we een vrijere richting op kunnen bewegen). 

Daardoor hoeven we niet bang te zijn om onze onbewuste, geshockte, emoties te 
ontmoeten. Daar kunnen we induiken en onze overlevingsmechanismen loslaten.  
Als we dat ervaren hebben kunnen we er woordjes aangeven, er over brabbelen 
met een ander. Dan is die nieuwe ervaring een deel van ons onbewust fundament 
geworden. Daarmee niet meer aangeleerd en ik-eigen bewust geworden. 
En dat je niet de enige bent, is ook een opluchting. 
 
Websitevernieuwing 
Wij zetten door met het vernieuwen van de website. En gaan daarbij grondig te 
werk.  
Zo hebben we een aantal jonge mensen die Niek kennen gevraagd hoe zij tegen 
inhoud, vormgeving en creativiteit van de website aankijken en hoe jongere mensen 
er meer door aangetrokken kunnen worden.  
We vragen ook een paar mensen die de methode niet kennen, naar hun ervaringen 
en aanbevelingen. 
We gaan bekijken op welke manieren we meer terugkerende bezoekers kunnen 
trekken.  
We gaan verder nog na hoe we kunnen voldoen aan de richtlijnen voor websites 
voor mensen met een visuele of auditieve handicap. 

Als de nacht op zijn donkerste is, is het licht nabij 
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Als jij als donateur over de 
website tips en trucs hebt, 
horen we die uiteraard 
graag! 
Wij denken tot slot ook aan 
het plaatsen van reviews op 
de website. Waarin mensen 
laten weten wat de methode 
Niek Brouw hen gebracht 
heeft. 
Mocht jij je geroepen voelen 
om zo’n stukje te schrijven, 
heel graag. Uiteraard plaatsen wij het op de manier die jij het prettigste vindt. 
Bijvoorbeeld alleen met je voornaam. 

 
Kleurentest en het dimensieboek 
In de afgelopen maanden hebben we intensief gesproken met Niek over onze 
voortgang op het gebied van de boeken waar we mee bezig zijn. Het dimensie 
boek en het boek over de kleurentest. 
Zo is recent een eerste versie van het boekje van de kleurentest met Niek 
besproken. 
Uitkomst van die gesprekken was dat Niek zelf hoopt te kunnen gaan schrijven aan  
het dimensieboek. 

Ten aanzien van de 
kleurentest gaan Valerie en 
Rens vanaf nu intensiever 
optrekken met Niek om dat 
boek tot stand te brengen. 
Het schrijven van deze 
boeken voor een breed 
publiek, de grote wens van 
Niek, blijkt een behoorlijke 
opgave. Dat vraagt steeds 
weer zoeken, overnieuw 
beginnen en uitproberen. 

Al schrijvende valt ook op dat de onderwerpen veel dieper en breder gaan dan wij 
eerder dachten.  
Kortom het is ook een proces voor ons, op zoek naar zelf groeien, doorzien en 
proberen te verwoorden. 
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Nieuw therapeuten methode Niek Brouw 
Tot onze vreugde worden er sinds enige tijd weer nieuwe therapeuten voor de 
methode Niek Brouw opgeleid.  
Een internationaal gezelschap 
zelfs. Zo worden er therapeuten 
in de Verenigde Staten, in 
Griekenland en in Noorwegen, 
door Niek opgeleid.  
In Nederland staat een aantal 
jonge mensen op het punt om 
hier werk van te maken. 
Als een onderdeel van hun 
opleiding kunnen de trainees 
gebruik gaan maken van ons 
archief met cursussen van Niek. 
 
ANBI 
We hebben ons, met Fennie voorop, gebogen over een nieuwe 
ANBI-status-aanvraag.  
Wij denken dat we na 5 jaar werk (en een aanpassing van een 
regel in de statuten aan de werkelijkheid) dat we ook voor de 
belastingdienst aannemelijk kunnen maken dat onze stichting 
een ‘algemeen nut beogende instelling’ is. Het voordeel van een dergelijke status is 
dat wij over schenkingen die boven een bepaalde grens uitkomen geen belasting 
hoeven te betalen. En een ander voordeel is dat mensen die schenken of doneren 
dat in de belastingopgave kunnen aftrekken. 
We hebben Niek gecheckt wat hij ervan vindt als wij onze statuten op die manier 
aanpassen aan de werkelijkheid. Hij vindt het goed, hij wil zelf nog steeds geen 
financieel voordeel hebben van het werk van de stichting. 
 

Blijf jij in dit kalenderjaar weer betrokken bij ons werk? 
Mocht je dit jaar nog niet gedoneerd hebben, dan hopen wij dat je dat alsnog kunt 
en gaat doen. 
 
 
Met vriendelijk groet Mim van der Meij, Frieda Drijver, Fennie Vrij en Rens Looij 
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