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Tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt te Made zijn de leden van de carnavalsvereniging “Brabant Vrij” tijdens en na
de uitvoeringen van “Het meisje met de zwavelstokjes” rondgegaan met de hoge hoed. Door André van der
Poel is op zondagavond een bedrag van € 255,67 aan Lia en Jan Mureau overhandigd. Een heel mooi
gebaar en het bedrag zal tijdens het bezoek aan de twee weeshuizen in de laatste twee weken van december
2007 door Lia en Jan op de juiste wijze besteedt worden. Heel veel dank voor dit mooie gebaar.

>> 13-12-2007 Kerstgift

Van de volgende mensen hebben we nog een leuke Kerstgift ontvangen:
Eric Krull en Miranda Kalishoek, Ario, Addy en Steure Kokx en Jan Hessels, de groentenboer,
Dam, Marinanne en Roel Joosen, Leo en Ineke Ligtvoet. Deze Kerstgift zullen we op een goede manier
besteden. Hier komen we in januari op terug.

>> 04-12-2007

Van de fam. Smits van Camping West-Noordeind heeft de Stichting Childrenshome een Kerstgift ontvangen
van maar liefst € 300,00. Ter plekke zal bekeken worden waaraan deze donatie besteed gaat worden. Fam.
Smits: hartstikke bedankt!!!
>>Op 6 januari 2008 zal de traditionele Nieuwjaarsloop van de voetbalvereniging Madese Boys worden
gehouden. De organisatie kiest ieder jaar voor een goed doel. Deze keer worden de kilometers voor de
Stichting Childrenshome gelopen. Alle lopers veel succes en de voetbalvereniging Madese Boys: heel veel
dank.

>> 17-11- 2007 Lucy Mureau ziet het verschil

Bij mij thuis gaat het heel anders dan in India b.v wij gaan naar
school en hebben gewone tafels, stoelen, enz. In India is er geen
geld voor al de spullen. Ook met de sporten. Ik kan paardrijden
maar kunnen ze dat in India? En natuurlijk is er een hele andere
gezinssituatie in India. Zij hebben in de Childernshome niet zulke
gezinnen als wij ze kennen. In de vrije tijd kunnen wij een boekje
lezen, of op de computer. Maar in India moeten ze werken. Zo
gaat dat altijd maar door. Door rampen hebben sommige hun
ouders, broers of zusjes verloren. In Nederland zou zo'n ramp niet
snel gebeuren. ( hoop ik )
Nou dat was het wel!
Groetjes- Lucy

>> 16-11-2007 Anonieme sponsor

Een anonieme sponsor heeft op 13 november 2007 € 500,00
overgemaakt op de bankrekening van onze Stichting!
Heel veel dank!

>> 11-11-2007 Totale opbrengst van het Vormselproject van de Vijf Heiligen Parochie

Wij willen nog even terugblikken op het Vormselproject van de Vijf Heiligen Parochie. Door de geweldige
inzet van de vormelingen is het een fantastisch eindbedrag geworden. De totale opbrengst voor de
Stichting Childrenshome is maar liefs € 1.005,39. Deze euro’s zijn voor de twee weeshuizen goud waard!!
Namens de twee weeshuizen en de kinderen die er verblijven: heel veel dank!

>> 31-10-2007 Sponsorloop vormelingen Wagenberg en

Hooge-Zwaluwe
De vormelingen van Wagenberg en Hooge-Zwaluwe hebben op
31 oktober 2007 hun sponsorloop gehouden.
Het waren ideale omstandigheden om flink wat rondjes te lopen
of te skaten. Maar, Hans Joosen, de pastor, had het al gezegd:
vijftien minuten zijn erg lang. De laatste rondjes waren voor de
meeste dan ook de zwaarste. De kinderen hebben super hun
best gedaan en tijdens de vormselviering op 9 november in
Hooge-Zwaluwe werd aan ieder van de drie goede doelen een

Hooge-Zwaluwe werd aan ieder van de drie goede doelen een
cheque uitgereikt van maar liefst € 194,78. Wij willen jullie dan
ook bedanken voor jullie geweldige inzet. Ook de leden van de
werkgroep Vormsel Wagenberg/Hooge-Zwaluwe willen wij
bedanken.

>> 26-10-2007 Motorjacht Ademus

Door de gasten van motorjacht Ademus is er een bedrag van
€136,13 geschonken. Graag willen we de gasten en de eigenaars van motorjacht Ademus bedanken voor
deze donatie.

>> 14-10- 2007 Sponsorloop vormelingen Made en Drimmelen

Op zondag 14 oktober hebben de vormelingen onder ideale omstandigheden hun sponsorloop gehouden. De
opkomst van de supporters, ouders, opa’s en oma’s, bekenden, was geweldig en dat was ook te merken. Na
het startschot van pastor Hans Joosen zijn ze fanatiek aan hun rondjes begonnen. Met de aanmoedigingen
van de supporters perste menige loper en skater er nog een extra rondje uit. De jongens en meisjes hebben
echt hun uiterste best gedaan! Tijdens de vormselviering op zaterdag 10 november in een bomvolle
Bernarduskerk werden er drie cheques uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de drie goede doelen.
Onze stichting heeft een cheque ontvangen van maar liefst € 542,86. Een geweldig bedrag, super! Graag
willen wij alle kinderen bedanken voor hun geweldige inzet en ook natuurlijk de leden van de vormselgroep
van Made en Drimmelen.

>> 30-9-2007 Vormselproject

De vormselprojecten in Wagenberg, Hooge-Zwaluwe en Made zijn inmiddels ook gestart en er zijn reeds
verschillende voorlichtingsbijeenkomsten geweest. In de loop van oktober en november worden deze
projecten, samen met die van Terheijden, afgerond.Hier komen we later natuurlijk nog op terug.

>> 5-9-2007 Adoptie-ouders

Deze maand is het 21ste weeskind financieel geadopteerd. Een geweldig resultaat!
Namens al deze kinderen en de St. Joseph’s Development Trust in Zuid-India heel veel dank.

>> 31-7-2007 Camping West-Noordeind schenkt opbrengst familie-reunie

De familie Smits van Camping West-Noordeind heeft de opbrengst van een familie-reunie geschonken aan de
Stichting Childrenshome. Het bedrag van € 325,00 zal geheel ten goede komen aan de twee weeshuizen.
Graag willen wij de Fam. Smits heel hartelijk bedanken voor dit groots gebaar.

>> 21-7- 2007 De Vierdaagse van Nijmegen.

Na een maandenlange voorbereiding zijn de vijf lopers voor
Childrenshome dan op dinsdag 17 juli van start gegaan voor de
91ste editie van de vierdaagse van Nijmegen.Door
familieomstandigheden kon Ria Courtin helaas niet meelopen maar
ze heeft vanuit Hulst alle wandelaars gevolgd en gesteund. Leo
Marijnissen en Jan Mureau hebben iedere dag 50 kilometer gelopen
en Trix Mureau, Bep Kuysters en Piet van der Ven hebben iedere
dag 40 kilometer gelopen. De totale afstand die er gelopen is
bedraagt dan ook 880 kilometer.De omstandigheden zijn ideaal
geweest. Wat zon, wat bewolking, wat regen maar in ieder geval niet
te heet. Voor nieuwkomer Jan Mureau was het helemaal een
belevenis. De andere lopers hadden het hem al verteld: de eerste
keer meelopen is een ervaring die je nooit meer vergeet. Al die
mensen aan de kant van de weg, muziekbandjes, harmonieorkesten, noem maar op en allemaal even enthousiast. De vijf lopers
hebben hun afstanden allemaal uitgelopen en het was een beetje
jammer dat het vrijdagmiddag zo’n slecht weer was. Onweer en
verschrikkelijk veel regen. Met bakken kwam het eruit. Het mocht de
pret niet drukken. De lopers en de toeschouwers bleven lachen en
klappen en zwaaiden met hun gladiolen. Het was allemaal erg
indrukwekkend. Ook indrukwekkend is het bedrag dat deze zes
mensen door het benaderen van sponsors hebben verzameld. Liefst

mensen door het benaderen van sponsors hebben verzameld. Liefst
€ 2.213,00 is er in totaal opgehaald. Dit bedrag overtreft onze
stoutste verwachtingen. Ria, Bep, Trix, Piet, Leo en Jan en al onze
sponsors nogmaals onze grote dank voor al jullie inspanningen en inzet. Het bedrag zal aangewend worden
voor de aanschaf van leermaterialen voor de weeskinderen die in de twee weeshuizen verblijven.

>> 21-7-2007 sponsors van de vierdaagse

Graag willen wij ook de volgende sponsors bedanken voor hun
bijdrage.Dank zij hun is het een fantastisch bedrag geworden van
ruim € 2.213,00 en kunnen we de twee weeshuizen voorzien van
schoolspullen. Mischa en Tanja Courtin te Best, Frans Caron te Made,
Arjan van Beek te Made, Bea Vis te Made, Jan van der Ven te Made,
Cees en May Ligtvoet te Made, Niels en Andrea Ligtvoet te Made,
Sjors Ligtvoet te Made, Wim Smits te Made, Hondentrimsalon `Waldi”
te Made, Ivo en Rina Mureau te Made, Ziggi te Made, Hans Vis te
Raamsdonksveer, Haarstudio Picasso te Made, Groep Engels
“Kellebeek College” te Made, Bas en Saskia de Jong te Made, Tom
Goverde Verhuur van hoogwerkers te Made, R. van den Dungen te
Made, Ria van Ginneken te Made, Piet van der Ven te
Made,Tankstation van Geloof te Made, Peter Fashion en Trends te
Made, Biemans Makelaardij te Made, Zeester Vishandel te Made,
Albert Heijn te Made, New Orleans te Made, van Dongen Vastgoed
B.V. te Made, Cafetaria ´t Kluifje te Made, Shirley´s Friture te Made,
Heidy van Deijzen te Winssen, Ad en Simone Dilven te Teteringen,
The World of Walking te Made, Leen en Nel Avontuur te Made,
Bouwbedrijf Pals B.V. te Made, Fam. van Merwijk te Deest, Mw.
Marijnissen/Akkermans te Made, Tess Marijnissen te Made, Wim en
Elly de Rooy te Made, Fam. Karremans te Hulst, Miranda Kalishoek en Eric Krull te Terneuzen, Mw. R. van
Veenendaal te Hulst, Marie-José de Visser te Clinge, Tiny Adriaansen te Hulst, Ineke en Werner Volleman te
Hulst, Frans en Ria Courtin te Hulst, Fam. de Smet te Westdorpe, Riny Courtin te Kloosterzande, Yoeri, Judith,
Lucas en Sophie Courtin te Hulst, Clara Pauwels te Kloosterzande, Jan en Helma Kuysters te Made, Kees
Flipsen en Jolanda de Wijs te Made, Richard Bouwens en Nikki Norbart te Made/Wagenberg, Peter Tanis en
Anja Oomens te Breda, Denis en Anita Musterd te Made, Netty Oomens te Rijen, Toon en Elly Fens te
Raamsdonksveer, Jan en José Marijnissen te Rotterdam, Wim en Jeanne Razenberg te Made, Piet
Grauwmans en Tonnie Oomens te Helkant, Henk en Nel Schuller te Made, Nicole Dado te Made, Kees en
Willie van Dongen te Made, Gerard en Nanny van Laarhoven, Barry en Jeroen van der Steen te
Made/Oosterhout, Toon en Nel de Reijer te Made, Kees en Bep Kuysters te Made, Reclameatelier Lucia
Mureau te Wagenberg, Cor en Magriet van Geloof te Made, Bart en Carly Sibon te Made, Bert en Marion de
Bever te Made, Linda Joosen te Made, Bjorn Mureau te Made, Commeren Schilderwerken te Made, Supercoop
te Made, Toon Jansen te Den Hout, Dré van Bavel te Den Hout, Mo en Tamara Lahssini te Valence, Hans en
José Rasenberg te Wagenberg, Rinus en Jolanda de Vormer te Made, Annie Dobbelaer-Calle te Hulst, Nel
van Meel te Made.

>> 14-7-2007 artikel BNDeStem

Lopend Indiase weeskinderen helpen
door Susanne den Boer

Zaterdag 14 juli 2007 - MADE - "Je zou er toch zo verliefd op worden", zegt Trix Mureau als ze door het
fotoboek over de weeshuizen in India bladert.
Trix Mureau, Jan Mureau en Bep Kuysters lopen komende week samen met Piet van de Ven, Leo Marijnissen
en Ria Courtin de Nijmeegse Vierdaagse. Ze hopen zeker duizend euro in te zamelen voor de Stichting
Childrenshome Made.
Veel pagina's zijn gevuld met aandoenlijke plaatjes van de weeskinderen, alleen of groepjes. De foto's zijn
gemaakt door Jan en Lia Mureau uit Made. Afgelopen januari richtten zij de Stichting Childrenshome Made op,
met als doel Indiase weeskinderen financieel te adopteren en twee opvanghuizen in de zuid-oostelijke
provincie Tamil Nadu te ondersteunen. "We wilden graag iets doen voor de kinderen daar", vertelt Jan Mureau.
"We zijn vier keer in India op vakantie geweest, de eerste keer kort na de tsunami eind 2004. Toen al wilden
we helpen.
De Indiase regering heeft volgens hen geen oog voor verstoten of ouderloze kinderen. "Ze staan nergens
geregistreerd, waardoor ze voor de overheid niet bestaan. Tijdens onze reis zijn we een aantal dagen bij twee
weeshuizen van broeder Sebastian geweest. Hij is van de St. Joseph Development Trust, een plaatselijke
hulporganisatie."
Broeder Sebastian heeft twee opvanghuizen in Zuid-India opgericht, waar momenteel zo'n tweehonderd
Indiase kinderen onderdak krijgen, variërend van baby's tot kinderen van ongeveer 15 jaar. "Ze leven er
primitief, maar die kinderen zijn met heel weinig al tevreden", vertelt Jan Mureau.
Onder de kinderen zijn vooral veel meisjes, omdat die in India vaker door hun ouders verstoten worden. Ook
vangt broeder Sebastian verstandelijk gehandicapte kinderen op.
Het afgelopen half jaar behaalden Jan en Lia Mureau al veel positieve resultaten voor hun stichting. Zo
haalden kinderen van basisschool De Stuifhoek in Made 900 euro op met een actie. Daarmee kunnen vijf
kinderen een jaar lang financieel worden gesteund. In totaal zijn via de Stichting Childrenshome al voor
zeventien kinderen financiële adoptieouders gevonden.
Komende week loopt Jan Mureau samen met vijf anderen de Nijmeegse Vierdaase. Ze proberen in die vier
dagen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de weeskinderen. Jan Mureau: "We hebben aan onze
contactpersoon in India gevraagd wat de kinderen op dit moment hard nodig hebben en dat zijn schoolspullen.
We hopen in Nijmegen zeker zo'n duizend euro bijeen te wandelen. Daar kunnen ze vast een hoop rugzakjes,
schriften en pennen van kopen."
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