
Timmetje Muis Educatief Project
De laatste maand van het jaar is begonnen. We zijn bezig met het afsluiten van zaken, maar
we zijn ook al bezig met het vooruit kijken op de zaken. Zo gaat dat in december. Financieel
sluit ik ons boekjaar af, projectmatig kijk ik vooruit en probeer over het einde van dit jaar
naar een nieuw begin van volgend jaar te kijken.

Deze foto geeft aan, waar we mee bezig zijn.

Elk jaar, dat kinderen opnieuw naar school gaan, is tevens een nieuw begin voor hen op hun
tocht door de informatie stroom van het leven. We zeggen wel eens ‘jong geleerd is oud
gedaan’. Cliché’s zijn er niet voor niets. Er zitten vaak heel veel verhalen aan vast. Het zou
mooi zijn, als ook ons verhaal, Timmetjes verhaal, binnen het leven van deze kinderen een
plaatsje zou kunnen krijgen.

Hoewel het eerste deel van het Timmetje Muis pakket, waar wij in 2014 mee zijn gestart,
bijna klaar is, kan ik niet anders dan vooruit kijken en zie dat bijvoorbeeld een tweede deel
van het ‘Taal met Timmetje’ heel welkom zou zijn.

Dit is het streven voor de volgende fase! Kijken wat goed werkt in de praktijk en het

bestaande materiaal uitbouwen tot doelmatig leermateriaal voor deze kinderen.

Elk jaar een nieuw begin…..dit jaar mag geen uitzondering zijn.
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Aandacht voor het kind en aandacht voor de leerkracht.

Het afgelopen jaar heeft onze collega in Roemenië bijna wekelijks bezoeken aan scholen
gebracht. Hier waren ook herhaling bezoeken bij, zodat hij feedback van de materialen kon
vragen. Er wordt vooral graag met de kaarten en het taalboekje gewerkt, maar ook de
andere boekjes zijn goed in gebruik.

Zoals ook in de laatste nieuwsbrief vermeld, heb ik het afgelopen jaar vooral gewerkt aan
het nieuwe basis rekenboekje “Tellen met Timmetje”. Er zijn verschillende donaties voor
binnengekomen en het kan begin 2018 gedrukt gaan worden. Ik ben heel blij dit definitief
aan mijn sponsors door te kunnen geven! Gezien de lagere kosten bij meer drukwerk, zou ik
echter het nieuwe Kijk- en Leerboek 2 heel graag mee willen laten drukken. Dit boek telt 36
bladzijden en er staan onderwerpen in zoals bijvoorbeeld beroepen, gereedschappen,
instrumenten, landschappen, meubels, drinken. Bij deze onderwerpen kunnen veel vragen
gesteld worden, waarvan enkele al in het boek staan. Zo leren ze bijvoorbeeld bij “drinken”
waar koffie, thee of wijn van gemaakt wordt. Een leerzaam en kleurrijk kinderboek.

Op aanvraag van het Suceava Police Inspectorate zou het helemaal perfect zijn, wanneer ik
500 nieuwe exemplaren van het “Children’s Crime Prevention” book bij het geheel zou
kunnen laten drukken. Op deze wijze kunnen er 3 boekjes verstuurd worden en kunnen ze
ook gezamenlijk naar scholen gebracht worden. Regelmatig gaat politie mee naar scholen
en geeft les uit het Children’s Crime Prevention book.
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Kinderen herkennen Timmetje, die hen over enkele gevaren vertelt, die voor hen heel
actueel zijn. Er worden dan enkele exemplaren op school afgegeven, zodat de leerkrachten
er verder mee aan de slag kunnen.

Met deze nieuwsbrief hoop ik u toch ook weer enthousiast te maken over wat er gebeurt. Ik
moet eerlijkheidshalve bekennen, dat er in het werk momenten zijn, waarop ik het even niet
zie zitten. Ik vind het heel moeilijk om steeds om financiën te moeten vragen. Er zijn
perioden, waar niets “beweegt”, behalve mijn pen en penseel op papier, om de tekst van de
boekjes voor de kinderen tot leven te brengen. Dan komt er opeens een positief bericht, een
donatie, of er komen berichten uit het veld, met foto’s erbij, waardoor ik niet anders kan dan
in te zien, dat dit momenten van hoop zijn, momenten om door te zetten.

Timmetje is inmiddels op Facebook verschenen. Op de FB pagina onder mijn naam, Miriam
Charmant, zijn nieuwsflitsen en nieuwigheidjes over Timmetje te volgen. Van harte welkom
om er eens een kijkje te nemen. Natuurlijk bestaat de website (www.timmetjemuis.nl) ook
nog, maar door omstandigheden ligt deze er (helaas) soms even ‘uit’.

Aangezien Timmetje Muis heel nauw samenwerkt met St. RCHF, wil ik ook graag deze
website vermelden: www.stichtingrchf.nl of www.rchf.eu Het is wellicht interessant ook het
grotere verband van dit project te zien.

Wanneer u goed naar de foto’s kijkt, zult u in de kasten van de schooltjes veel knuffels zien
staan. Deze komen vaak mee in gedoneerde dozen met knuffels en speelgoed. Heel fijn
voor de kinderen, zeker weten, maar ik zou zo heel graag meer boekjes in de kasten zien
staan! Boekjes voor die eerste educatieve input, de basis om een gezond leerproces in te
stappen.

Ik ben ervan overtuigd, het zijn niet alleen de boekjes waar u met een donatie in zou

investeren. De investering geldt voor hun hele verdere leven!

Mocht u ook deze keer mee willen doen om alle boekjes op de plek van bestemming te

krijgen, dan vindt u de gegevens onder aan deze brief.

"3

http://www.timmetjemuis.nl
http://www.stichtingrchf.nl
http://www.rchf.eu


Ik wil u verder hele fijne feestdagen en een heel goed 2018 wensen.

Tot de volgende nieuwsbrief!

Met vriendelijke groeten,

Miriam Charmant

Voorzitter St.RCHF

Timmetje Muis Educatief Project

Een bladzijde uit het nieuwe boekje:

Stichting Romanian Children’s Humanitarian Foundation
Rabobank, De Poort 3, 5751 CN Deurne
Banknummer: NL23 RABO 01218.66.270
Onder vermelding van “TMEP”.
IBAN: NL23RABO01218 66 270 

SWIFTBIC : RABONL2U
Kamer van Koophandel nummer: 17229222 (ANBI geregistreerd)
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