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Nieuws tot 23-06-2007
Al het nieuws over en van onze stichting wordt zorgvuldig bijgehouden. Nieuwe mededelingen betreffende
de financiële adoptie en ondersteuning van de weeshuizen, projectverslagen, acties en persartikelen kunt
u hier terugvinden.
Bekijk het nieuwsarchief:
Nieuws tot 31-12-2010
Nieuws tot 31-12-2009
Nieuws tot 31-12-2008
Nieuws tot 31-12-2007
>> 23-6-2007 Sponsorloop Vormelingen Terheijden
De vormelingen van het komend jaar in Terheijden hebben zaterdag 23 juni hun sponsorloop gehouden. De
eerste 3 groepen skaters en hardlopers hielden het droog. De laatste groep legde haar rondjes af in de regen.
Maar dat heeft geen spat veranderd aan hun inzet: die was er geen (zweet)druppel minder om! En dat mag
trouwens van alle groepen gezegd worden. Ze hebben allemaal super hun best gedaan om zoveel mogelijk
geld bijeen te vergaren, dit is maar liefst € 267,75 geworden!! We willen jullie dan ook bedanken voor jullie
inzet. Ook willen we de leden van de “ Werkgroep Vormsel H. Antonius Abt- Terheijden” bedanken.
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>> 14-6-2007 Een spontane inzameling door Margriet en Cor van Geloof
Cor en Margriet zijn werkzaam bij Expl. Mij. Nieuwe Jachthaven Drimmelen B.V.Ze zijn met de pet rondgegaan
bij hun collega’s en hebben met hun actie € 180,00 opgehaald. Dit bedrag is door de directie van de
jachthaven verdubbeld en het eind- bedrag bedraagt dan ook € 360,00. Een geweldig bedrag! Al deze
mensen heel hartelijk bedankt.
>> 1-5-2007 Krantenartikel BN DeStem

Paprika's en tomaten voor het goede doel. Dinsdag 1 mei 2007 - MADE De leerlingen van groep zeven en acht van de Madese basisschool De Stuifhoek hebben een fors bedrag
verzameld voor het goede doel Childrenshome. In het kader van themaweken op school verkochten de
kinderen tomaten en paprika's om geld in te zamelen. De school wilde de leerlingen zo aandacht bijbrengen
voor minder bedeelden. De Gebr. Bos Kwekerijen in Made en Sweet Point eveneens te Made stelden gratis
tomaten en paprika's beschikbaar voor de actie. Die zijn door de leerlingen twee weken lang verkocht. Met
succes: de groepen hebben 880,06 euro overhandigd aan de Stichting Childrenshome. Die kan met dat
bedrag vijf weeskinderen een jaar lang financieel steunen. De Stuifhoek wil volgend jaar weer een actie
houden, zodat de weeskinderen ook volgend jaar financiële hulp krijgen.
>> 29-4-2007 De vierdaagse van Nijmegen
De Vierdaagse van Nijmegen:Ricky Mureau, Bep Kuijsters, Ria Courtin, Leo Marijnissen, Piet van de Ven en
Jan Mureauwandelen voor Childrenshome, bedankt dat jullie dit willen doen. Ook u kunt een wandelaar per
gelopen kilometer of per dag sponsoren. Om één van de deelnemers te sponsoren neem contact op met de
Stichting Childrenshome of met een van de wandelaars. We willen Hans Vis bedanken voor het sponsoren
van de t-shirts en Bea Vis voor het ontwerpen en bedrukken hiervan. Dankzij hen komt al het sponsorgeld
direct ten goede aan de weeshuizen. We wensen alle lopers en, met name de lopers voor Stichting
Childrenshome, heel veel succes!
>> 27-4-2007 Spontane actie door koorlid van Amor Musae.
Tijdens enkele repetities van het koor is Lizette Razenberg spontaan met de pet rondgegaan en heeft zo een
bedrag van € 43,20 opgehaald. Lizette en leden van het koor, bedankt!!
>> 25-4- 2007 De uitdaging
Dit jaar staat de basisschool de Stuifhoek in het teken van "De gevoelige school". Het idee is om in de week
van 16 tot 20 april onze "gevoeligheid" te tonen door ook iets over te hebben voor mensen die het een stuk
minder hebben dan wij. De leerkrachten van de groepen 7 en 8 hebben het idee geopperd om mensen in hun
omgeving, die bezig zijn voor de minder bedeelden, te benaderen om samen met hen een actie op te zetten
om geld in te zamelen. Ook de andere groepen van de school doen hier aan mee en ook zij hebben een actie:
zo gaan de kleutergroepen aan de slag voor de opa's en oma's, de groepen 5 en 6 maken "kunstwerkjes" die
ze verkopen en zo probeert iedere groep een ster te verdienen.De "uitdaging" die de school aangaat, is een
school te worden met 4 sterren (dit in navolging van de restaurants met de sterren van Michelin). Een ster kun
je verdienen als je met iemand een uitdaging aangaat. De groepen 7 en 8 van mijnheer Cees en mijnheer
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Toon zijn nu de uitdaging met de Stichting Childrenshome aangegaan dat ze voor minstens € 540,00 aan
tomaten en paprika’s zullen verkopen. Lukt hun dit, dan verdienen ze een ster. Nou, de Stichting
Childrenshome is de uitdaging aangegaan dat de kinderen zoveel tomaten moeten verkopen dat er minstens
€ 540,00 opgehaald wordt. Voor dit bedrag kunnen er dan drie weeskinderen een jaar lang financieel
ondersteund worden. De kinderen zijn heel enthousiast aan de gang gegaan. Eerst hebben ze een lijst
gemaakt om de bestellingen te noteren en om daarna de tomaten en paprika´s af te leveren.Door bemiddeling
van juffrouw Anneke zijn de tomaten en paprika´s gratis beschikbaar gesteld door Gebr. Bos Kwekerijen te
Made. Na twee weken is er een bedrag van, schrik niet, € 880,06 aan de vertegenwoordigers van Stichting
Childrenshome overhandigd. Het is echt een geweldig resultaat wat deze kinderen in een korte tijd hebben
behaald. De ster is dus echt dik verdiend! Het bedrag wordt door de Stichting Childrenshome aangevuld tot €
900,00 en dit betekent dat er vijf kinderen een jaar lang financieel ondersteund kunnen worden.Door de
leerkrachten van groep 7 en 8 is al toegezegd dat de actie volgend jaar een vervolg krijgt om zodoende deze 5
kinderen financieel te kunnen blijven ondersteunen. Lia en Jan Mureau willen, namens de Stichting
Childrenshome, de leerkrachten en , vooral, de kinderen van groep 7 en 8 heel erg bedanken voor hun
geweldige inzet.
De Gebr. Bos Kwekerijen bedankt voor de tomaten en Wim van der Lans van Sweet Point bedankt voor
paprika´s.

>> 30-3-2007 Childrenshome zoekt lopers
De Stichting Childrenshome, die zich inzet voor het financieel adopteren van weeskinderen in India, zoekt
lopers voor de Vierdaagse van Nijmegen om van kansarme kinderen kansrijke volwassenen te maken. Als
loper kunt u daar een bijdrage aan leveren. De opbrengst komt geheel ten goede aan de weeskinderen.
Wat doen wij?
Wij geven bekendheid aan deze actie door een artikel te plaatsen in de regionale krant en door de lokale
omroep. Ook op onze website zullen wij aandacht schenken aan deze actie. Door de stichting worden t-shirts
verstrekt met daarop het logo van Childrenshome. Ook zal er van de lopers een groepsfoto worden gemaakt.
Via een nieuwsbrief zullen we u op de hoogte houden.
>> 19-3-2007
Waarom? Geschreven door een adoptie-ouder
Ik kom al jaren bij de familie Mureau en heb al menig verslag gehoord
van de verre reizen die ze de afgelopen jaren hebben gemaakt.Toch was
ik aangenaam verrast toen Jan mij vertelde, dat naar aanleiding van hun
bezoek aan India ze van plan waren om een stichting op te richten met
als doel het financieel helpen van weeskinderen in India. Ja, dacht ik een
mooi idee, maar hoe reëel is dat en wat komt er van terecht? Zeer
vooruitstrevend werd er gewerkt aan het tot stand brengen van de
stichting en op het moment dat het er naar uit zag dat het werkelijkheid
zou worden wilde ik graag weten hoe het helpen van die weeskinderen in
zijn werk zou gaan. Nou zei Jan, eigenlijk is het heel simpel, de stichting
zoekt mensen die een kind financieel willen adopteren en zorgt er tevens
voor dat het geld op de juiste plaats komt. Bingo!! dacht ik. Dit is wat voor
ons gezin. Hier doen we zeker aan mee.Meestal komt er een televisie
programma en wordt een bepaalde doelgroep belicht waar met veel tam
tam een grote hoeveelheid geld wordt opgehaald, maar waar heel vaak later weerallerlei negatieve berichten
komen over de hoeveelheid geld die uiteindelijk niet bij de getroffen mensen terecht is gekomen. Dit maakt
mensen in het algemeen steeds minder bereidt om geld te geven.Vooral het kleinschalige karakter en de
directe betrokkenheid spreken ons heel erg aan.Tevens de wetenschap dat het geld goed terecht komt en er
niets aan de strijkstok blijft hangen, was voor ons erg positief en doorslaggevend. Ik draag dit initiatief dan ook
een warm hart toe en zal waar mogelijk de stichting in de toekomst ook verder blijven ondersteunen. Bert de
Bever.
>> 9-3-2007 Artikel in het Carillon

Bijdrage helemaal voor de kinderen in India
St. Childrenshome zoekt (financiële) adoptie-ouders
Door Marianne Dagevos

Vol trots laten ze een album zien met prachtige foto’s van vrolijk lachende kindergezichtjes. “Je blijft daar
knippen”, vertelt Lia Mureau, de ervaren fotograaf. Na een paar bezoeken heeft zij haar hart helemaal verpand
aan India. De eerste keer was ze daar met haar dochter en de laatste keren met haar man Jan. Jan en Lia
Mureau zijn echter meer dan ondernemende toeristen, ze willen écht iets voor de kinderen daar doen. Daarom
richtten ze onlangs de stichting ‘Childrenshome’ op en zijn nu op zoek naar sympathisanten die bereid zijn
één van de Indiase kinderen financieel te adopteren of een kindertehuis te ondersteunen.
Tsunami
“Het begon allemaal in januari 2005”, vertellen Jan en Lia in Made. “We hadden een reis geboekt naar ZuidIndia toen daar net de tsunami had gewoed. We twijfelden of we zouden gaan en vonden dat we in ieder geval
iets moesten doen.” Jan en Lia namen contact op met Marijke en Jacques den Ridder van de Terheijdense
stichting Focus on Education en kregen de naam door van broeder Sebastian. Deze broeder leidt een grote
hulporganisatie in Tamil Nadu. “Marijke vroeg ons te gaan kijken naar de bouw van een weeshuis dat werd
betaald met geld van de tsunamicollectes.” Jan en Lia gingen niet alleen kijken maar kregen meteen een taak
in het dagelijks leven van de weeshuizen. Eten uitdelen, spelletjes doen en vooral veel knuffelen met de
kinderen. “We waren erg onder de indruk van het goede werk van broeder Sebastian en zijn medewerkers”,
verklaart Jan, “We zagen dat deze kinderen anders geen toekomst zouden hebben.”
Zoektocht naar sponsors
In 2006 ging het echtpaar Mureau opnieuw naar India, ditmaal naar het noorden. In Ladakh bezochten ze SOS
kinderdorpen en zagen daar opnieuw hoe kinderen met extra hulp opbloeien en vooruit komen. “De
weeshuizen zijn afhankelijk van giften uit het buitenland om de kinderen te onderhouden, te zorgen voor

weeshuizen zijn afhankelijk van giften uit het buitenland om de kinderen te onderhouden, te zorgen voor
voedsel, kleding, schoolspullen en medicijnen”, legt Lia uit. “Het is een voortdurende zoektocht naar
sponsors.” Toen in november vorig jaar de Indiase Antony, een van de medewerkers van broeder Sebastian,
overkwam uit Tamil Nadu, wisten Jan en Lia wat hen te doen stond. Antony besteedt heel veel tijd aan het
zoeken naar adoptie-ouders voor de kinderen in de weeshuizen. “Wij besloten hem daarmee te gaan helpen.”
Steun aan kinderen van één organisatie
Jan en Lia richtten een eigen stichting op, stichting Childrenshome, zodat mensen in de regio een kind kunnen
adopteren uit één van de weeshuizen van de St. Joseph Development Fund in Tamil Nadu. “Bij zo’n particulier
en kleinschalig initiatief gaat al het geld rechtstreeks naar zijn bestemming”, benadrukt Jan. Voor minimaal €
15, -- per maand steun je een kind en zorg je voor zijn of haar complete levensonderhoud. Daarnaast kun je
het kind schrijven en een kaartje of cadeautje sturen. Via contactpersoon Antony krijgen adoptie-ouders
informatie over het kind en, als het groot genoeg is, stuurt het kind ook zelf een brief of kaart. Alle kinderen die
St. Childrenshome ondersteunt, zitten in tehuizen van dezelfde stichting. Het ene tehuis biedt plaats aan zo’n
135 kinderen waaronder 40 gehandicapte kinderen. Het andere, Jacques en Mary Cottage –vernoemd naar
Jacques en Marijke den Ridder- biedt plaats aan 18 jonge kinderen. Alle bijdragen aan St. Childrenshome
komen direct ten goede aan deze kinderen, daarom zijn ook eenmalige giften welkom.
Sponsors
Jan en Lia krijgen veel positieve reacties op hun initiatief. Zo is het bedrijf Jolo bereid om kleding voor de
Indiase kinderen te leveren en sponsort een ander bedrijf het vervoer. Dames in Lage Zwaluwe breien knuffels
en etuis zodat Jan en Lia, als ze eind van het jaar weer naar Tamil Nadu gaan, voor iedereen een cadeautje
kunnen meenemen. De eerste adoptie-ouders hebben zich al gemeld maar er mogen er nog veel meer
komen! Hebt u belangstelling voor het werk van de stichting Childrenshome en wilt u meer weten over de
tehuizen en de mogelijkheden van financiële adoptie, kijk dan op www.childrenshome.nl of neem contact op
met Jan en Lia Mureau, tel 0162-686846. Giften zijn welkom op bankrekeningnummer 1301 37 510. Jan en
Lia Mureau richtten de stichting Childrenshome op zodat mensen hier kinderen in India financieel kunnen
adopteren

>> 6-3-2007 Breien voor India
In februari is een groep fanatieke breisters in Lage Zwaluwe gestart met deze breiactie. Ze breien knuffels,
tasjes, pennenzakjes, haarbanden enz. Het bedrijf Jolo in Made heeft er voor gezorgd dat de knuffels gevuld
kunnen worden. In december gaan we de weeshuizen in Zuid India bezoeken en we willen dan alle 200
kinderen in de weeshuizen een kadootje aan kunnen bieden. Wat dank zij deze dames zeker gaat lukken.Ook
hebben ze al een flink aantal truien, dassen, mutsen, wanten, slofjes enz. gebreid. Dit gaat naar een schooltje
in Leh in Ladakh, in het noorden van India in de Hymalaya. Het is een klein schooltje voor de allerarmsten.
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