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Beste Donateur,  
Het lijkt de tijd om dingen af te ronden. Om een nieuwe fase in te gaan. Daarvoor is 
loslaten van wat was essentieel. Wat kan en mag ik laten gaan? Wat past niet meer? 
Welke bagage laat ik achter mij? 
Je kunt licht reizen, als je je bagage achterlaat.   

 
Foto: Rick Denissen/ Stuve fotografie 

 
Besturen 
Frieda Drijver, een van de pioniers achter de huidige 
stichting, heeft in het afgelopen kwartaal te kennen 
gegeven, te willen stoppen als bestuurslid van de 
stichting.  
Dat betreuren we zeer. Frieda heeft veel van haar zelf en 
haar energie in de stichting gestoken.  
Zij heeft onder andere met Mim heel veel archiefwerk 
gedaan en uit Niek zijn mei-cursus twee boekjes 
gedistilleerd die donateurs een paar jaar geleden 
hebben ontvangen: ‘Puberteit’ en ‘Elke overgang is een 
geboorte’. 
Helaas is het Frieda en Niek niet gelukt om samen een 
boek over dimensies te schrijven. 
Ook via deze nieuwsbrief zeggen we ‘veel dank, Frieda’. 
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Vernieuwing website 
Er is in de afgelopen maanden hard 
gewerkt aan de website om deze 
toegankelijker te maken.  
Dat is het best zichtbaar op de 
boekenpagina is overzichtelijker gemaakt 
waardoor in de drie talen van de website 
nu duidelijker is welke boeken Niek heeft 

geschreven en in welke talen deze zijn vertaald. De Noorse vertaling van Liefde 
agressie depressie (Kjærlighet Aggresjon Depresjon) staat nu ook op deze pagina, 
inclusief inkijkhoofdstuk en link naar de website van Gabor Dalnolki. Hij is therapeut 
van de methode Niek Brouw in Oslo en initiatiefnemer van de vertaling. 
Leuk gevolg van het plaatsen van dit boek op onze site is dat we meteen Noorse 
bezoekers trekken naar de website. 
Op andere punten is de verandering niet altijd zichtbaar, maar wel zo belangrijk en 
wezenlijk: 
• Alle links die op de website zijn 

onderhanden genomen en zijn weer up-
to-date.  

• Daarnaast hebben we ervoor gezorgd 
dat voor mensen met een visuele 
handicap alle afbeeldingen kunnen 
worden voorgelezen. 

In de volgende fases van de vernieuwing staan de volgende zaken op de rol om 
aangepakt te worden:  
• We gaan met Niek werken aan een nieuwe biografische beschrijving 
• En we gaan, zoals eerder aangekondigd, verder werken aan een nieuwe 

homepage, waar o.a. reviews en filmpjes over de methode Niek Brouw een plek 
kunnen krijgen. 

 

Filmpjes 
We hebben een eerste brainstorm gehad met de mensen van Vitaal over het maken 
van filmpjes over de methode Niek Brouw. 
We hebben daarbij onder andere gekeken 
naar uitleg- of promotiefilmpjes van anderen, 
om ons een beeld te vormen van wat op welke 
manier werkt. 
Ook hebben we nagegaan welke connecties 
we hebben op het gebied van scripts, 
draaiboeken en filmen.  
In de komende maanden gaan we enthousiast verder op dit voor ons allen nog 
onbekend terrein. 
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Archief en nieuwe therapeuten 
Nu het archief op orde is, is door ons uitgezocht wat er m.b.t. het archief nodig is om 
te voldoen aan de privacy wetgeving/ AVG.   

Een juridische kluif. Met Niek, Martine en Vitaal is hier 
veel overleg over geweest. Samen hebben we de te 
nemen stappen vastgesteld, ook in overleg met een 
jurist. De stappen worden nu uitgevoerd.  
Nadat het beeldmateriaal AVG-proof is kunnen de 
video’s door ons veilig toegankelijk worden gesteld 
voor de opleiding van nieuwe therapeuten.  

 
ANBI 
Een ander juridisch avontuur voor ons was het al dan niet aanvragen van de ANBI-
status.  
We hebben uitgezocht wat daarvoor nodig is en een notaris benaderd om de 
statuten te bespreken. 
Een ANBI status heeft voor onze stichting en betrokkenen een aantal consequenties. 
De voor- en nadelen hebben we nog een keer 
zorgvuldig tegen elkaar afgewogen, ook samen 
met Niek. 
Uiteindelijk lijken de nadelen groter dan de 
voordelen en hebben we ervoor gekozen om 
de statutenwijziging en de aanvraag van de 
ANBI-status bij de belastingdienst niet door te 
laten gaan.  
 
 
Blijf jij ook in 2021 betrokken bij ons werk? 
We hopen dat je in 2021 ook betrokken blijft bij het werk van de stichting. 
 
Met vriendelijk groet Mim van der Meij, Fennie Vrij en Rens Looij 
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