Memories of Joselin
Zondag, 16 augustus 2020, krijgen wij het
zeer droevige bericht dat Joselin, de
rechterhand van Br. Sebastian, is overleden.
Zij is zondagmorgen met maagklachten naar
het ziekenhuis gegaan en is daar een half uur
later overleden aan een hartinfarct.
In 2004 hebben wij Joselin voor het eerst
ontmoet en na het oprichten van Stichting
Childrenshome en de
samenwerkingsovereenkomst met SJDT
ontmoetten wij Joselin ieder jaar. Tijdens ons
bezoek aan de weeshuizen kregen wij steeds
meer bewondering voor de manier waarop zij
met de kinderen omging. Een aai over de bol,
een bestraffend woord, zij was daar de moeder van alle kinderen. Hadden kinderen problemen dan wist
Joselin altijd wel een oplossing.
Ze was ook altijd erg bezorgd voor ons. Als wij aan het eten waren was er steeds de aanmaning voor Lia:
Eat a little bit more Lia , you must eat more Lia! Prachtig om daar weer aan terug te denken! Wat zou Lia
graag tijdens het volgende bezoek zeggen, oké Joselin schep maar op wat jij denkt wat ik nodig heb!
In 2017 heeft Joselin, samen met Br. Sebastian, Devi Balla en Shanamaguvalli een bezoek gebracht aan
Childrenshome. Na een bezoek aan het Dongemond College te Made de volgende dag een bezoek aan
Amsterdam. Geweldig!! Op de trambaan gaan staan om foto’s te maken is wel gevaarlijk Joselin! Joselin
vond het bezoek aan onze stichting geweldig maar het allerleukste vond ze toch wel dat ze weer naar huis
gingen. Terug naar haar kinderen!
Joselin, je zal voor altijd in onze herinnering blijven en we zullen je nooit vergeten. Je hebt een speciaal
plekje in ons hart en we zullen je naam blijven noemen. We zijn zeer blij en dankbaar dat jij in ons leven
was.
Achter elke foto schuilt een glimlach van herinnering.
Lia en Jan en Bjorn Mureau,
Stichting Childrenshome

