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Nieuwsbrief december 2020 
 
 

 
Beste Donateur,  
 
In deze chaotische tijd is het soms lastig om 
niet te verlangen naar het ‘oude normaal’. 
Maar zoals Sigmund (door Peter de Wit) 
hiernaast aangeeft, wat is dan het vroeger 
waarnaar je terugverlangt? 
De midwintertijd, waar we voor staan, geeft 
ons juist de mogelijkheid om vooruit te 
gaan, om te groeien, een hiaat te dichten. 
Daarvoor is in jezelf keren van belang, wat 
zonder of aangepast familie- of vrienden-
kerstdiner makkelijker te realiseren lijkt? 

 
En natuurlijk je oefeningen 
‘methode Niek Brouw’ doen, zodat je je vrijer kunt bewegen. 
Waardoor je “Poetry in Motion1” kunt schrijven met je lichaam: link 
om te luisteren 

Met de oefeningen bouw je nieuw vrij cel-geheugen op, een krachtige, liefdevolle 
manier om jezelf te vernieuwen.  
Frieda kwam in dat kader een prachtig filmpje 
tegen van een prima-ballerina met Alzheimer, die 
door het horen van de muziek van het Zwanenmeer, 
waarop ze vroeger heeft gedanst, alle bewegingen 
nog uit kan voeren. Niet de kracht van denken, wel 
die van het cel-geheugen: link om te kijken.  
 
Een goede midwintertijd! 

 
Archief en nieuwe therapeuten methode Niek Brouw  

 Nu ons archief op orde is, gaan we ons 
richten op de volgende stap. Hoe gaan wij 
deze schat aan materiaal over de methode 
Niek Brouw veilig toegankelijk maken voor 
de wereld? Daarbij valt te denken aan het 

 
1 Met dank aan Wessel, één van onze donateurs die ons op het spoor van dit nummer zette. 

https://youtu.be/Oy_ArpznZUs
https://youtu.be/OT8AdwV0Vkw
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beschikbaar stellen ervan aan therapeuten in opleiding. Het is fantastisch als er 
therapeuten bijkomen in deze methode! In de volgende nieuwsbrief verwachten we 
er meer over te kunnen vertellen. 

 
ANBI 
We hebben de nieuwe statuten bij de notaris neergelegd, met 
de vraag of ze ons daarin wil adviseren en of ze deze statuten 
wil laten ‘passeren’. 
Nadat die handeling is gebeurd, vragen we de belastingdienst 
om de stichting als Algemeen Nut Beogende Instelling aan te wijzen. 
 

Websitevernieuwing 
 

We hebben aardig wat voorbereidend werk 
verricht ten behoeve van de websitevernieuwing.  
Van een aantal mensen hebben we feedback 
gekregen, welke we ons ter harte nemen.  
Daarnaast bespreken we een aantal ideeën met 
Niek of met Vitaal bijvoorbeeld om de methode 
Niek Brouw meer visueel te kunnen laten zien op 
de website(s).  

 
Blijf jij ook in 2021 betrokken bij ons werk? 
We willen via deze nieuwsbrief alle donateurs die in 2020 hebben kunnen doneren 
bedanken. Hierdoor kunnen we het belangrijke werk doen. Ondersteunen van het in 
de wereld helpen van de methode Niek Brouw. 
We hopen dat jullie in 2021 ook betrokken blijven bij het werk van de stichting! 
Een fijne midwintertijd en een mooie start van 2021. 
 
Met vriendelijk groet Mim van der Meij, Frieda Drijver, Fennie Vrij en Rens Looij 
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