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Nieuws tot 31-12-08
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 23-06-2007
Nieuws tot 31-12-2007
Nieuws tot 31-12-2009
Nieuws tot 31-12- 2010

>>>>>>>>>>>> Ons bezoek aan de weeshuizen in december 2008 / januari 2009.

Weeshuis Pudhu Punal

Bijna is het zover. Aanstaande vrijdag, 12 december, vertrekken we en
alles is inmiddels geregeld. Dankzij de gulle kerstgiften (bedankt
allemaal) kunnen we de kinderen van de drie weeshuizen met Kerstmis
verblijden met schoolbags, kleding, tandenborstels en tandpasta. De
schoolbags worden van ons logo voorzien en zijn in India in de maak. De

Weeshuis Pudhu Yugam
Weeshuis Pudhu Udhayam
Weeshuis Pudhu Irudayam

kleding, tandenborstels en tandpasta worden door ons zelf in India
aangeschaft. We gaan dan ‘lekker” een dagje shoppen in Madurai.
Met SJDT en SEEDS hebben we ons verblijf bij de drie weeshuizen
doorgenomen. We slapen namelijk een weekje in het New Life Village,
een weekje in het weeshuis Pudupunal en een week in het weeshuis
Childrenshome. Tijdens deze periode zullen wij ook de scholen gaan
bezoeken waar de kinderen les krijgen. Wij verheugen ons nu er al op
om een aantal weken met de kinderen door te kunnen brengen. We
zijn erg benieuwd hoe het weeshuis Childrenshome is ingericht. Ook
zullen we symbolisch de koeien overhandigen die bestemd zijn voor
het weeshuis Childrenshome en voor het weeshuis Pudupunal. De
laatste week brengen we door aan de kust om weer een beetje op
verhaal te komen.We zullen proberen om jullie via onze weblog op de
hoogte te houden maar we zijn wel afhankelijk van het al dan niet
hebben van internetmogelijkheden.
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>> 6 december 2008 Kerstmarkt Neutrale Basisschool De Biekorf te Geertruidenberg.
Op donderdag18 december van 18.00 uur tot 20.00 uur wordt op deze basisschool de jaarlijkse kerstmarkt
gehouden. Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals taarten gooien, darten en er staan diverse
marktkramen waar door de leerlingen diverse spulletjes verkocht worden. De opbrengst van de kerstmarkt
gaat naar een goed doel en dit jaar heeft een leerkracht onze stichting voorgedragen. Wij zijn er dan ook erg
gelukkig mee dat de schoolleiding voor onze stichting heeft gekozen. Wordt vervolgd.
>> 6 december 2008 Alle kleine beetjes helpen.
Een paar maanden geleden stond er plotseling een spaarpot op de vensterbank van de massagekamer van
Jan Mureau. Ik kom daar nu al zo’n 20 jaar maar hij was mij nog niet eerder opgevallen.Waar ben je voor aan
het sparen, vroeg ik aan Jan. Een paar geiten en wat kippen was het antwoord. Eerst
vroeg ik me af of ik het niet goed gehoord had maar ik had alleen last van mijn rug en niet
van mijn oren dus moest het duidelijk over iets gaan waar ik de “clou” nog niet van had
begrepen. Ja,voor de kinderen in het weeshuis Pudupunal zei Jan. Het idee is om voor
deze kinderen wat vee te kopen zodat ze de beesten kunnen onderhouden en er ook
nog melk van krijgen. Een goed idee dacht ik. Kan ik daar ook wat in stoppen voor het
goede doel vroeg ik. Ja, zei Jan, iedereen mag er wat instoppen dan kijken we over een
tijdje wat we bij elkaar gelegd hebben. Na een aantal weken werd het doel veranderd
richting koeien. De koeienactie voor Pudupunal werd gelanceerd. Misschien een uier en
twee achterpoten was mijn gedachte, maar een hele koe leek mij toch te hoog gegrepen.
Ach laten we maar kijken waar het schip strandt zei Jan. Alle kleine beetjes helpen. Een manier om het doel
dichterbij te brengen is door er gewoon wat meer in te stoppen dacht ik, als iedereen dat doet komen we er
wel. Vorige week was het zover. Het spaarvarken kon geslacht worden. De spaarpot was een blik dat zich
niet zo eenvoudig gewonnen gaf. Een blikopener moest er aan te pas komen en het tellen kon
beginnen. Totaal zat er iets van € 300,00 in en ik vond dat zeker niet tegenvallen. Genoeg voor een koe voor
het weeshuis. Het was dus toch een “Goeie actie” voor de “koeienactie”. Nu maar hopen dat de koeien meer
aan de onderkant produceren dan aan de achterkant, dan hebben de kinderen er nog lang plezier van.
Iedereen die in het spaarpotje van het weeshuis wat heeft gestopt bedankt.
Een medespaarder.

>>>>>>>>>>>>>>>

Na koeienactie weeshuis Childrenshome,
nu koeienactie voor weeshuis Pudupunal.

Voor elke cottage een koe!
Voor elk kind een dagelijks portie melk!

Het weeshuis Pudupunal, dat bestaat uit 6 cottages, heeft dringend behoefte aan een aantal
koeien. Door de opbrengst van de diaconale collecte van de 5-Heiligenparochie zijn er
inmiddels twee cottages van koeien voorzien. Met uw hulp kunnen we ook de andere vier
cottages van een koe voorzien.
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening:1301 37 510 t.n.v.
Stichting Childrenshome o.v.v. koeien voor Pudupunal.
Via "een bijdrage leveren", of onderaan deze pagina kunt u ook online doneren.
>>27 november 2008 Gasten Motorjacht Ademus

Evenals vorig jaar is door de gasten en de eigenaars van motorschip Ademus geld geschonken voor onze
stichting, Het bedrag van € 105,20 zal besteed worden voor de aankoop van koeien voor het weeshuis
Pudupunal. Graag willen wij de gasten en de eigenaars van motorschip Ademus bedanken voor deze
donatie.
>>Diaconale collecte levert twee koeien op voor het weeshuis Pudupunal.
In het weekend van 11 en 12 oktober 2008 was de diaconale collecte van de 5-Heiligenparochie en

zorgcentrum “De Wijngaerd” bestemd voor de koeienactie Pudupunal van de Stichting Childrenshome. De
totale opbrengst heeft het geweldige bedrag van € 762,60 opgebracht en is bestemd voor de aanschaf van
twee koeien voor het weeshuis Pudupunal. Wij willen dan ook iedereen die een positieve bijdrage heeft geleverd
aan deze collecte heel hartelijk bedanken.

>> Diaconale collecte 11 – 12 oktober: Stichting Childrenshome
De opbrengst van de diaconale collecte van 11 en 12 oktober in de kerken van de Vijf Heiligen Parochie is bestemd
voor de Stichting Childrenshome.
Lia en Jan Mureau uit Made richtten deze stichting begin 2007 op, nadat zij kennis hadden gemaakt met de
kinderen van een weeshuis in India.
De stichting heeft als doel het financieel adopteren van weeskinderen en het financieel ondersteunen van drie
weeshuizen, waar in totaal 175 kinderen verblijven.
Zo zijn er inmiddels nieuwe schooluniformen en schoolmaterialen aangeschaft en is een van de weeshuizen
volledig ingericht met geld van sponsors en acties van Childrenshome.
En 65 kinderen worden via Childrenshome financieel ondersteund door mensen of bedrijven die maandelijks €
15,00 geven om deze kinderen van eten, drinken, medicijnen, onderwijs en kleding te voorzien.
De stichting werkt samen met twee Indiase organisaties die weeskinderen en kinderen die in de steek zijn gelaten
een nieuw thuis bezorgen en die hulp bieden aan de mensen die tot de laagste kaste van de bevolking horen.
De nieuwste actie van stichting Childrenshome richt zich op het weeshuis Pudupunal.
In ieder van de tien cottages van dit weeshuis wonen zes tot tien kinderen in de leeftijd van nul tot tien jaar samen
met een ‘huismoeder’.
Childrenshome streeft ernaar om voor elke cottage één koe aan te schaffen, waardoor de kinderen dagelijks een
portie melk kunnen krijgen.
Uw bijdrage aan de diaconale collecte of uw gift op rekening 13 01 37 510 t.n.v. Childrenshome (o.v.v. koeien voor
Pudupunal) helpt om deze actie te doen slagen. En geeft de kinderen van Pudupunal meer zicht op een betere
toekomst!
Want de opbrengst van de actie komt geheel ten goede aan de kinderen en het weeshuis.
Platform Diaconie Vijf Heiligen Parochie.

>> 16 september 2008
Graag willen wij alle mensen die online een donatie hebben overgemaakt hartelijk bedanken.
>> 17 augustus 2008 Weeshuis Childrenshome volledig ingericht!!!
Dankzij de gulle giften van de vele sponsors, waarbij wij Ricky Mureau, onze Nijmeegse Vierdaagse loopster, zeker
niet mogen vergeten, is het weeshuis Childrenshome nu volledig ingericht met bedden, een eettafel met stoelen en
enkele schrijftafels. Er is een complete keukenuitrusting aangeschaft en er is een waterfilter geïnstalleerd. Ook zijn
er wat sportmaterialen aangeschaft zoals enkele voetballen, een volleybalnet en wat springtouwen. Alle kinderen
zijn voorzien van een schooluniform en van schoolmaterialen zoals potloden, pennen, schriften en schoolboeken.
De aanleg van de moestuin is ook op gang gezet en er zijn vijf koeien met daarbij vijf kalveren aangeschaft.

De directeur van SEEDS, Hr. Ramachandran, en de 22 daar wonende kinderen bedanken vanuit Zuid-India alle
sponsors en adoptieouders.
>> 20 juli 2008 Ricky Mureau loopt € 2500,00 bij elkaar voor Childrenshome .

Ricky Mureau heeft de afgelopen Nijmeegse Vierdaagse dagelijks 40 kilometer
gelopen. Zij heeft al weken voor de start van dit grootse evenement sponsors
benaderd die haar per gelopen kilometer of per gelopen dag een bedrag hebben
toegezegd. Haar inspanningen zijn op een schitterende manier beloond want op
de Via Gladiola in Nijmegen kon zij Jan en Lia Mureau van de Stichting
Childrenshome vertellen dat zij én de Vierdaagse weer tot een goed einde had
gebracht én dat zij voor het weeshuis Childrenshome € 2.500,00 had opgehaald.
Dit bedrag wordt besteed voor het inrichten van het weeshuis Childrenshome in
Zuid-India. Na overleg met de directeur van dit weeshuis, Hr. Ramachandran, is
besloten om het weeshuis te voorzien van bedden, tafels en stoelen, een
keukeninrichting, schooluniformen, spel- en leermaterialen, sportmaterialen en
een waterfilter. Ook zaaigoed voor de aanleg van een moestuin en een aantal
koeien voor het dagelijkse glas melk zullen nu met de fantastische inzet van
Ricky kunnen worden aangeschaft. Ricky zou graag de volgende sponsors willen
bedanken:

Tom Goverde “Hoogwerkers Made”, Hondentrimsalon “Waldi, Frans Caron,
Commeren Schilderwerken,Toon de Reijer van Scheepswerf Made B.V., Het Kellebeek College, P. Kanters
Techniek, P. Bakker Metaal, Gebrs. Van Oorschot Sloopwerken, Reclameatelier Lucia Mureau, Jolo
B.V.,Segeren Metaalwerken, Verhoeven Jassen en Jacks, Pals aannemersbedrijf, Fa. Th. Smits en Zn.,van
Iersel Aluminium ramen en deuren, Arjan van Beek Mechanisatie, Vekon, Hermus Mengvoeders B.V.,de
Z.L.T.O. en Traimex Kaatsheuvel. Ook veel dank voor alle donaties die ontvangen zijn van vrienden,
kennissen, familieleden en collega’s. De Stichting Childrenshome wilt zich hier graag bij aansluiten en
bedankt in het bijzonder natuurlijk Ricky voor haar twee grootse prestaties en ook alle andere grote en kleine
sponsors voor hun bijdrage.
>> 7 juli 2008 Nieuwe Jachthaven Drimmelen helpt mee met inrichten weeshuis Childrenshome
Ook dit jaar zijn Cor en Magriet weer met de pet rond geweest en hebben een bedrag van € 360,00
opgehaald. Dit bedrag zal besteed worden voor het inrichten van het nieuwe weeshuis Childrenshome.
Samen met de staf van SEEDS zijn we bezig te inventariseren welke aanschaffingen het hardste nodig
zijn. Na de maand juli 2008 zal hier meer duidelijkheid over zijn en komen we hierop terug.
Personeel en directie van de Jachthaven Drimmelen:hartelijk dank!
>> 31 mei 2008 Geweldige seizoensafsluiting jeugd Madese Boys
De jeugd van Madese Boys heeft op een bijzondere leuke wijze afscheid
genomen van het seizoen 2007-2008. Door de jeugdafdeling was er een
zeskamp georganiseerd die bijzonder in de smaak is gevallen. Alle deelnemers
hebben een bijdrage geleverd voor de Stichting Childrenshome en op
zaterdagavond is het bedrag van € 338,00, aangevuld door een anonieme
sponsor tot € 400,00, aan Lia en Jan Mureau overhandigd. Alle deelnemers en
de organisatie: heel veel dank.

>> 30 mei 2008 30 mei 2008 Tomaten voor het goede doel

De leerlingen van de bovenbouw van de Madese basisschool De Stuifhoek hebben opnieuw hun stinkende
best gedaan om geld in te zamelen voor hun vijf financieel geadopteerde kinderen van de Stichting
Childrenshome. Door de Gebr. Bos Kwekerijen te Made waren wederom gratis tomaten beschikbaar gesteld
die door de leerlingen binnen twee dagen allemaal verkocht zijn. Een groot succes: Er zijn voor ruim €
1.000,00 aan tomaten verkocht zodat de vijf adoptiekinderen weer voor een jaar verzekerd zijn van financiële
steun. Graag willen wij alle kinderen, de leerkrachten en Gebr. Bos Kwekerijen hartelijk bedanken voor hun
geweldige inzet.
>> 29 mei 2008 Ricky Mureau wandelt voor Childrenshome
Bij de komende Vierdaagse van Nijmegen zal Ricky Mureau kilometers gaan lopen voor de Stichting
Childrenshome van Jan en Lia Mureau.
D e opbrengst van haar sponsoractie is deze keer bestemd voor de

inrichting van het weeshuis Children’s Home in Zuid-India.
Er zijn bedden nodig, keukenapparatuur en een
waterzuiveringsinstallatie.
Voor het inrichten van de moestuin is er zaaigoed nodig en er zullen
enkele koeien aangeschaft worden voor de dagelijkse portie melk voor
de daar verblijvende kinderen.Voor dit alles gaat Ricky zich inzetten
en we wensen haar heel veel succes met het vinden van sponsors.

>> 23 mei 2008 Madese Boys jeugd sluit seizoen spectaculair af
Voetbalvereniging Madese Boys geeft dit jaar een andere draai aan de seizoensafsluiting voor de
jeugdspelers. Voetbal staat dit keer niet centraal. Vrijdag 30 en zaterdag 31 mei wordt voor alle
leeftijdsgroepen een zeskamp gehouden. Vrijdagavond vanaf 18.00 uur is eerst de E-jeugd aan de beurt, om
21.00 uur gevolgd door de D- en C-jeugd. Zaterdag spelen de A- en B-jeugd vanaf 14.00 wedstrijden en de Fjeugd en de mini's sluiten de dag af vanaf 18.30 uur. Alle deelnemers schenken een kleine bijdrage aan de
Stichting Childrenshome te Made.
>> 22 mei 2008 Kleine Mijlpaal
Op woensdag 21 mei is door een financiële adoptie-ouder het 50ste kind van de Stichting Childrenshome
financieel geadopteerd.
Voor de Stichting Childrenshome betekent dit aantal een groot succes en ook dat er voor veel mensen de
behoefte bestaat om met een kleinere stichting in zee te gaan. Wij zijn dan ook alle financiële adoptie-ouders
en sponsors bijzonder dankbaar dat wij in zo’n korte tijd al zo’n mooi resultaat hebben bereikt.

en sponsors bijzonder dankbaar dat wij in zo’n korte tijd al zo’n mooi resultaat hebben bereikt.
>> 9 april 2008 Childrenshome ontvangt donatie van Groen Drimmelen
Jaarlijks ontvangen een viertal instellingen een donatie van Groen Drimmelen. Dit jaar is ondermeer de Stichting
Childrenshome door een of meerdere leden van Groen Drimmelen ingebracht. In de afgelopen ledenvergadering
heeft Groen Drimmelen een beslissing hierover genomen. De instellingen die hiervoor worden voorgedragen
passen altijd in het profiel van Groen Drimmelen: opkomen voor minder bedeelden, opkomen voor milieu en
opkomen voor onze natuur. Gezien de achtergronden van deze partij; progressief, sociaal en democratisch waren
alle leden van mening dat een donatie aan de Stichting Childrenshome past binnen de doelstelling en idealen van
Groen Drimmelen.
De donatie van maar liefst € 150,00 zal de juiste bestemming krijgen.
Namens de Stichting Childrenshome onze hartelijke dank hiervoor.

>>30 maart 2008 contactmiddag
Op zaterdag 30 maart hebben we een contactmiddag gehouden met een 25-tal financiële adoptie-ouders. We
hebben in het kort teruggekeken op ons bezoek aan de weeshuizen en op onze indrukken die we daar
hebben opgedaan.Verder zijn de fotoboeken van ons verblijf in de weeshuizen bekeken en
bewonderd.Gezien de positieve reacties van alle aanwezigen gaan we de komende jaren op dezelfde voet
verder.Kortom, een positieve middag en we willen dan ook graag alle financiële adoptie-ouders en sponsors
bedanken voor hun inzet en voor hun financiële steun, want jullie steun maakt het verschil tussen net niet en
net wel!
>> 26 maart 2008
Regelmatig krijgen wij de vraag van (nieuwe) adoptieouders of ze ook een kindje kunnen kiezen met een
handicap, een mental child.
Deze kinderen werden al geholpen door ons dmv sponsorgeld, hiervan hebben we de laatste keer o.a nieuwe
kleding voor ze gekocht.
In overleg met de broeder is het nu ook mogelijk om een mental child financieel te adopteren. Uw bijdrage
zal dan voornamelijk gebruikt worden om de vaardigheden van de kinderen te trainen.
Verdere informatie kunt u op onze site vinden.
>> 15 maart 2008 Geschreven door Kelsey Rullens
De verschillen van kinderen in Nederland en de kinderen in een weeshuis in India. Een kind in India
heeft niet altijd een leuk leven, de meeste kinderen in Nederland hebben wel een leuk leven. Er zit een
heel verschil tussen een kind in India en een kind in Nederland. Ten eerste: kinderen in India slapen op
de grond en kinderen in Nederland in een lekker en zacht bed.Kinderen in Nederland kunnen naar
school, maar kinderen in India niet. Wij krijgen op school gymles en we hebben een grote gymzaal,
kinderen in India hebben dat niet. Wij kinderen in Nederland hebben een klerenkast vol kleren, kinderen in
India hebben enkelen kleren. Kinderen in Nederland doen meestal 1 dag hun kleren aan heel veel kinderen
in India moeten er toch echt een paar dagen mee doen vuil of niet vuil. De Kinderen in Nederland zitten
meestal allemaal op 1 sport sommigen zelfs op 2 of 3, maar kijk nou is naar kinderen in India die zitten nog
geen eens op 1 sport. Eigenlijk hebben de kinderen in Nederland een heel goed leven lekker ‘s avonds

op de bank liggen daarna lekker in een zacht bedje ‘s ochtends opstaan en weer lekker naar school,
echt waar kinderen in India hebben dat niet.Denk er eens over na zeur niet meer zo van ik wil dit ik wilt
dat en denk eens na als jij in India zou wonen dan kan je dat niet zomaar vragen van mag ik dit mag ik
dat. Kinderen in India hebben geen laptop, mobieltje of een radio. Kinderen in India moeten het maar
met een hoepel of een plastic bal doen.
Groetjes: Kelsey Rullens
>> 15 maart 2008
Begin dit jaar is onze samenwerking met SEEDS van start gegaan. Deze organisatie zet zich met name in
voor de Dalits in Zuid-India. Meer informatie over ons samenwerkingsverband kunt u terugvinden op
Weeshuis Childrenshome.
>> 15 maart 2008 Overlijden Gracy
Op 10 maart hebben we van Antony het trieste bericht ontvangen dat Gracy op 8 maart is overleden.
Tijdens ons bezoek aan het weeshuis Pudupunal hebben we Gracy ontmoet. Zij was toen anderhalf jaar en
besmet met het aidsvirus.
>> 15 februari 2008
Wij zijn nu ruim een jaar bezig met de Stichting Childrenshome en de teller van het aantal adoptiekinderen
staat inmiddels op 39. Onze eerste aanmeldingen kwamen voornamelijk uit Made en omgeving maar dankzij
de overzichtelijke en goed te vinden website zijn er nu ook financiële adoptieouders van buiten Brabant, zoals
Zeeland, Gelderland, Zuid-Holland en België. Vanaf deze plaats: Alle financiële adoptieouders, en natuurlijk
alle sponsors, heel veel dank.
>> 13 februari 2008
Door Yoeri Courtin, die werkzaam is op Scholengemeenschap De Rede te Terneuzen, wordt ieder jaar, net
voor kerstmis en samen met zijn leerlingen, een Frans ontbijt verzorgd. De kinderen zorgen er dan voor dat er
croissantjes zijn, stokbrood en Franse kaas natuurlijk. Er wordt wel van een bepaalde begroting uitgegaan
maar ieder jaar is er geld over. Dit jaar had klas T2B € 8,76 en klas H3A € 11,44 over. Dit bedrag hebben ze
geschonken aan de Stichting Childrenshome. Kinderen en leerkrachten:bedankt!
>> 13 februari 2008 Selectteam Wim van Dam
Een geweldig initiatief van het Selectteam van Wim van Dam te Made. Ieder jaar wordt er door dit team een
goed doel uitgekozen. Wim kwam dit jaar met de Stichting Childrenshome op de proppen. Nou, de Stichting
Childrenshome was bij thuiskomst erg verrast met het bedrag van maar liefst € 350,00.
Selectteam: hartstikke bedankt!!!
>> 06 januari 2008 Madese Boys Cross
Op 6 januari 2008 is de jaarlijkse Madese Boys cross gelopen. Elk jaar kiest de vereniging een goed doel. Dit
jaar is de keus gevallen op de Stichting Childrenshome te Made. Jan en Lia Mureau vonden het erg jammer
dat ze niet aanwezig konden zijn.Zij verbleven namelijk bij de weeshuizen in Zuid-India. Ze zijn echter wel op
de hoogte gehouden van het gebeuren door het thuisfront. Bij thuiskomst wachtte hun een aangename
verrassing want de opbrengst was maar liefst € 500,-.
Madese Boys en lopers: heel veel dank.
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