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Nieuws tot 31-12-2009
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
Nieuws tot 23-06-2007
>> 23 december 2009

Dolgelukkig zijn de kinderen van het
weeshuis Childrenshome met hun fietsen

Het weeshuis Childrenshome is inmiddels voorzien van de speel en leermaterialen, gekocht met de opbrengst van
de actie speelmaterialen . De kinderen zijn er super blij mee en willen iedereen bedanken voor dit geweldige
cadeau!!!!!
Maar nu nog leren fietsen, daar zullen wij ze tijdens ons bezoek aan het weeshuis, zeker mee helpen.

Op bezoek bij uw adoptiekind
Vaak gestelde vragen (FAQ)
Bestemming van uw bijdrage
Sponsors
Terugblik reis India
Fotoalbum reis India 2010
Fotoalbum reis India 2007/08
Fotoalbum reis India 2008/09
Linkpartners
Onze banner/link op uw site?
Zoeken in deze site
Contact

>> 15 december 2009 Geweldige inzamelingsactie adoptieouders.
Lieve mensen,
Mijn vrouw en ik zijn financieel adoptieouders van de 8-jarige Kavija en sturen haar tweemaal per jaar een doos
met cadeautjes. Maar we vernamen dat er nog heel wat kindjes zijn die nog niet gesteund worden en ook voor hen
wilden we iets doen. Op mijn werk deden we een oproep aan de collega's met de vraag of zij soms speelgoed over
hebben om met deze kerstmis weg te geven aan een zeer goed doel : de weeshuizen onder beheer van de
Stichting Childrenshome. De oproep werd dadelijk beantwoord, we kregen fijne reacties en het belangrijkste : vier
grote dozen vol met speelgoed, allemaal in nieuwstaat ! Deze zijn midden december allemaal verstuurd. Ze zullen
nog op tijd voor kerstmis arriveren want dat vergt ongeveer tien dagen. Er zijn ons foto's beloofd opdat we het zelf
zullen kunnen meemaken - de ongetwijfeld verraste reacties van kindjes die gewoonlijk geen pakjes ontvangen.
We kunnen ons de blije gezichtjes al voorstellen.....
Dank aan de collega's van Belgian Sky Shops die aan onze actie hebben meegewerkt !
Marc en Elisabeth en alle medewerkers van Belgian Sky Shops, bedankt namens alle kinderen van Pudhu Punal.
>> 15 december 2009 Bezoek aan de weeshuizen.
Op zaterdag 9 januari vertrekken we vanaf Brussel rechtstreeks naar Chennai. Wij komen daar aan op
zondagmorgen en zullen dan, na zeven uur wachten, een binnenlandse vlucht hebben naar Madurai. Daar worden
we verwelkomd door Mr. Ramachandran en alle kinderen van het weeshuis Childrenshome. We starten ons bezoek
aan het weeshuis Childrenshome van de organisatie SEEDS waar we enkele dagen zullen verblijven. Daarna
vertrekken wij naar de weeshuizen van SJDT. Wij bezoeken de weeshuizen Pudhu Vansantham, Pudhu Udhayan,

vertrekken wij naar de weeshuizen van SJDT. Wij bezoeken de weeshuizen Pudhu Vansantham, Pudhu Udhayan,
Pudhu Punal en Pudhu Yugam. Daarna vertrekken wij met de trein naar Mysore voor een verblijf in het Mudumalai
National Park. Na ons bezoek aan dit wildpark vertrekken wij naar de Tibetaanse kloosters Sera Mey en Sera Je.
Hier zullen we onze vriend Wangdok Gompo, een Tibetaanse monnink, weer ontmoeten. Na dit weerzien
vertrekken we naar de kust van Mamalapuram om daar van alle indrukken bij te komen. Op zaterdag 13 februari
vliegen we weer van Chennai naar Brussel en zit het er weer op.
Via dit reisdagboek http://childrenshome2010.waarbenjij.nu/ kunnen jullie mee genieten van ons bezoek aan
de weeshuizen en ons verder verblijf in Zuid-India. Op de reisverslagen kan iedereen reageren wat wij ook zeer op
prijs zullen stellen. Je kan je e-mailadres invullen (in blijf op de hoogte). Zodra we een reisverslag hebben geplaatst
krijgt iedereen die zijn e-mailadres heeft ingevuld een e-mail. Zo weet iedereen precies wanneer er weer iets
nieuws in ons dagboek staat.

>> 14 november 2009 Kerstgift.

Net als voorgaande jaren zijn wij weer van plan om, tijdens ons verblijf in
de vijf weeshuizen, alle kinderen die daar verblijven een verlate kerstgift
te geven in de vorm van nieuwe kleding. Ook zullen wij ze nog trakteren
op een feestelijke maaltijd, een flesje fanta en een ijsje.
Wilt u hier aan meewerken, maak dan uw bijdrage over op
rekeningnummer 1301 37 510 t.n.v. Stichting Childrenshome met
vermelding kerstgift.
Alvast bedankt!

>> 13 november 2009

90-jarig bestaan Woningstichting Volksbelang Made.
Geen bloemen maar een bijdrage van € 1730,00 voor Childrenshome.
Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Woningstichting
Volksbelang Made is er op dinsdag 3 november een receptie
gegeven. In plaats van bloemen, flessen wijn etc., heeft de
directie besloten om een donatie voor de Stichting Childrenshome
te vragen. Het was een gezellige en drukbezochte receptie en
enkele dagen later kon er aan Lia en Jan Mureau van de Stichting
Childrenshome het geweldige bedrag van € 1.730,00 worden
overhandigd. Wij willen de directie en medewerkers van de
Woningstichting Volksbelang Made heel hartelijk bedanken voor
hun fantastisch initiatief en alle genodigden voor hun gulle
bijdragen.

>> 11 november 2009 Aktie speelmaterialen afgerond.

De aktie voor speelmaterialen voor de kinderen van het weeshuis Childrenshome is afgerond. Dank zij de
vele giften en donaties van vele sponsors hebben wij op 13 november de directeur van het weeshuis
Childrenshome, Hr. Ramachandran, laten weten dat hij drie schommels, een familieschommel, enkele
wipkippen, vijf fietsjes en schoolmaterialen kan bestellen. Alle gulle gevers: Bedankt!!!!!
>> 2 oktober 2009 Golf Selectteam Wim van Dam.
Wim van Dam is dit jaar winnaar geworden van het Select Golfteam (Selectman of the year). De prijs die hieraan
verbonden is bedraagt € 450,00 en Wim schenkt dit aan de Stichting Childrenshome.Graag willen wij Wim
bedanken voor dit mooi gebaar en ook het gehele golfteam voor hun bijdrage.

>> 2 oktober 2009 Woningstichting Volksbelang Made.

De Woningstichting Volksbelang Made was toe aan nieuwe computers. De
oude computers zijn verkocht en hebben een bedrag van € 650,00
opgebracht. De directie en medewerkers van de Woningstichting Volksbelang
hebben besloten om dit bedrag aan de Stichting Childrenshome te schenken.
De enige voorwaarde die eraan verbonden was dat Rickey Mureau de
Nijmeegse Vierdaagse uit moest lopen. Nou, dat was geen probleem en het
bedrag is dan ook symbolisch aan haar overhandigd.
Directie en medewerkers: Bedankt!!

>> 16 augustus 2009 Project mental children.

Het project voor de mental children is afgerond. Het project is geweldig goed verlopen en we kunnen SJDT
melden dat het opgestelde zorgplan voor de mental children van start kan gaan. Iedereen die hieraan een
bijdrage heeft geleverd, groot of klein, heel veel dank.

.

>> 3 augustus 2009 Nieuwe Drimmelse Jachthaven schenkt weer € 360,00 aan Childrenshome.

Voor het het derde jaar zijn Cor en Magriet weer met de pet rond geweest en hebben een bedrag van

€ 360,00 opgehaald. Dit bedrag is bestemd voor de "mental children". Voor deze kinderen is een
zorgprogramma opgemaakt wat ondermeer inhoudt dat ze regelmatig fysiotherapie, logopedie, handerarbeid
en sociale vorming zullen krijgen. Ook de aanschaf van hulpmiddelen zoals rolstoelen, looprekken e.d.
zullen aangeschaft gaan worden.
Personeel en directie van de Jachthaven Drimmelen:hartelijk dank!
>> 30 juli 2009 Vier dagen in Nijmegen, met de 4-daagse dat is iets wat je meegemaakt moet

hebben. Heel die stad leeft 4 dagen voor de lopers van de Nijmeegse.

Voor mij was het de 6de keer, dus je weet
wel wat je te wachten staat. Maar toch is
het steeds weer anders. We hebben dit jaar
warme dagen gehad en ook hoosbuien. Je
lijf moet goed in orde zijn maar in je hoofd
moet het ook goed zitten. Heel veel
mensen vragen waar ik voor loop,want ik
heb iedere dag een shirt aan van
Childrenshome. Dus ik heb verschillende
malen verteld over mijn goede doel. Dit vind
ik altijd geweldig , want het is erg leuk om
te vertellen waar je voor bezig bent en dat
het zo goed 'loopt'. Maar alles bij elkaar
was het best wel een zware tocht, het is
wel zo, als ik het zwaar had en moeilijk dan
dacht ik aan mijn kindertjes. En dat hielp!!!

Ik wil in ieder geval mijn sponsors heel
hartelijk danken, want ik heb toch het geweldige bedrag
van € 2700,00 bij elkaar gekregen en daar ben ik best trots op!!!
Frank van Gils Catering te Made,
Tom Goverde verhuur hoogwerkers te Made,
Kitty Goverde trimsalon Waldi te Made,
Hermus Mengvoeders B.V. te Made,
Arjan van Beek te Made,
Commeren Schilderwerken te Made,
Toon de Reyer Scheepswerf Made te Made,
Reclame atelier Lucia Mureau te Made,
Agri Centrum te Made,
Loonbedrijf Firma Th. Smits te Made,
Jolo Fashion te Made,
Traimex te Kaatsheuvel,
Van Oorschot sloopwerken te Made,
Peter Bakker metaal te Hooge Zwaluwe,
Alexander Bosch Metaal C.M.B. te Hooge Zwaluwe,
Peter Kanters Metaal te Hooge Zwaluwe,
Van Iersel ramen en deuren te Made,
Biggelaars motoren B.V. te Made,
Woningstichting Volksbelang te Made,
Segeren metaal te Made,
Autohandel P. Caron en Zn B.V. te Made.
Verder wil ik alle vrienden, familieleden, kennissen, collega’s en alle anderen bedanken voor hun spontane
giften!!!!
Iedereen lieve en warme groeten van Ricky Mureau.
>> 21 juli 2009 Ricky Mureau gestart met de Nijmeegse Vierdaagse 2009.
Vandaag, 21 juli, is Ricky Mureau gestart om elke dag 40 kilometer te wandelen. Ze zet zich deze vier dagen in voor
de mental children die verblijven in het weeshuis van SJDT.
Namens iedereen: heel veel succes.
>> 21 juli 2009 Graag willen wij iedereen die de afgelopen maanden een donatie heeft

.
>> 21 juli 2009

gedaan heel hartelijk bedanken.

Meeting Stichting 2cv vrienden in Nederland.

De jaarlijkse meeting van de stichting 2cv vrienden in Nederland heeft dit jaar plaats gevonden op de camping van
West -Noordeind te Made. Bart en Ria, de eigenaren van deze camping, hebben de opbrengst van deze meeting,
zijnde € 300,00, geschonken aan de Stichting Childrenshome.
Bart en Ria, voor de zoveelste keer: hartstikke bedankt!!
>> 21 juli 2009 Geweldige opbrengst tomatenactie Basisschool de Stuifhoek.

Opnieuw hebben de leerlingen van groep zeven en acht van basisschool de Stuifhoek hun uiterste best
gedaan om geld in te zamelen voor hun vijf financieel geadopteerde kinderen. Door Gebr. Bos Kwekerijen
te Made waren opnieuw de benodigde kistjes tomaten gratis beschikbaar gesteld die binnen een week
allemaal aan de man/vrouw gebracht waren. Er is door de leerlingen voor een bedrag van € 1256,00 aan
tomaten verkocht, zodat de vijf financieel geadopteerde kinderen weer voor een jaar verzekerd zijn van
financiële steun. Het resterende bedrag zal besteed worden voor de actie mental children.
Graag willen wij alle kinderen de leerkrachten en de Gebr. Bos Kwekerijen heel hartelijk bedanken voor
hun geweldige inzet.

>> 21 juli 2009 Tombola op het doopfeest van Emma.
Door de familie Vallesin te Borgosesia, Italië is tijdens het doopfeest van hun dochtertje Emma een tombola
georganiseerd. Deze tombola heeft het prachtige bedrag opgebracht van € 120,00.
Graag willen wij de familie Vallesin, met daarbij hun gasten, in het verre Italië bedanken voor hun inzet.

>> 26 mei 2009 Ricky Mureau zet zich voor het derde jaar in voor de Stichting Childrenshome,
Na schooluniformen, schoolspullen, inrichting van het weeshuis Childrenshome,
zaaigoed en koeien loopt ze dit jaar voor de Mentalchildren die verblijven in het
weeshuis Pudhu Udayam.
Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan en zo ook de lichamelijk en
verstandelijk gehandicapte kinderen in India. Voor deze kinderen in India zijn

gerechtigheid en waardigheid geen vanzelfsprekendheden. Kinderen die met een
handicap worden geboren, zijn door de ouders bijna nooit gewenst en worden om
het leven gebracht of ergens op straat achtergelaten.
De St. Joseph’s Development Trust heeft zich het lot van deze kinderen
aangetrokken en heeft in het weeshuis Pudhu Udayam 45 kinderen met een
verstandelijke en/of lichamelijke handicap opgenomen. Tijdens ons laatste bezoek
aan de weeshuizen hebben we met Broeder Sebastian voor elk kind een zorgplan
opgesteld wat het volgende inhoud: deze kinderen krijgen logopedie, fysiotherapie,
handenarbeid, sociale vaardigheden en hoe om te gaan met de hygiëne. Daarbij
wordt gekeken naar alle factoren die belangrijk zijn voor hun welzijn. Het gaat erom
hun weerbaarheid en veerkracht te verstevigen, hun zelfbewustheid te ontwikkelen en hun persoonlijke en
sociale mogelijkheden te vergroten. Ook zullen er krukken, looprekken, rolstoelen e.d. aangeschaft gaan
worden.

Door het lopen van de vierdaagse van Nijmegen zet ook Ricky zich in voor deze kinderen.
Ook U kunt hier een bijdrage aan leveren door haar te sponsoren.
>> 25 mei 2009 Twee cavia's helpen Childrenshome

De eigenaars van Camping West-Noordeind te Made, Bart en Ria Smits hadden
een kooi met twee cavia’s er in. Twee kinderen die op de camping aan het
kamperen waren vonden die cavia’s zo leuk dat Ria zei: neem ze maar mee.
De ouders van de twee kinderen wilden echter dat de kinderen ze betaalden en
dat het bedrag naar een goed doel zou gaan. De kinderen en Ria hebben
besloten om de € 20,00 (door Ria aangevuld tot € 50,00) te doneren aan de
Stichting Childrenshome.
Bart en Ria, en de twee kinderen natuurlijk, bedankt!
>> 24 maart 2009 Eindejaarsdonaties Ankerpoort NV te Maastricht: The Mineral Company.
In plaats van hun relaties aan het einde van het jaar een geschenk te geven als blijk van waardering voor de
prettige samenwerking, doet Ankerpoort NV namens hen een donatie aan één of meerdere goede doelen.
Deze doelen worden voorgedragen door de medewerkers. Uit de vele nominaties heeft, op voordracht van
Richard van Dinteren, ook onze stichting een donatie van 500 euro ontvangen. Richard en de directie van
Ankerpoort NV bedankt.
>> 24 maart 2009 Opbrengst superwedstrijd

De opbrengst van de door Marc Haagen georganiseerde superwedstrijd op beursbox heeft een bedrag van
€ 125,00 opgebracht. Marc, bedankt!

>> Op 28 februari is Marc Haagen een superwedstrijd begonnen op beursbox.nl.
Voor belangstellenden volgt hier de link
http://forum.beursbox.nl/2009/02/28/nieuwe-superwedstrijd-500-euro/comment-page-1/#comment6351
Door deze actie hebben we inmiddels al 100 euro mogen ontvangen en de actie loopt nog tot 13 maart.
>> 2 maart 2009
€ 1.000,00 uit het Stroomversnellingsfonds Rabobank Amerstreek voor Stichting Childrenshome.
Uit het stroomversnellingsfonds van de Rabobank Amerstreek is € 1.000,00 beschikbaar gesteld voor de
aankoop van een laptop. Deze laptop is bedoeld voor promotionele doeleinden voor scholen en
verenigingen. Graag willen wij, Jan en Lia Mureau, namens de Stichting Childrenshome, de Rabobank
Amerstreek hartelijk dank zeggen voor dit royale bedrag.
>> 2 maart 2009
Door een van onze financiele adoptieouders is de volgende actie gehouden en heeft ons daarover
het volgende bericht:
Afgelopen februari werd er een origineel initiatief genomen op Beursbox.nl, een Nederlandse financiële site :
een veiling waarvan de opbrengst tegoed is gekomen aan onze stichting. Er kon op havannasigaren en
flessen champagne worden geboden en ook onze zuiderburen uit België deden met plezier mee. De

flessen champagne worden geboden en ook onze zuiderburen uit België deden met plezier mee. De
opbrengst : 235 euro. Die zullen gaan naar hulp aan onze mindervalide kinderen, net zoals alles wat bij ons
binnenkomt dit eerste halfjaar van 2009. Nodig zijn onder meer : fysiotherapie, krukken, rolstoelen, soms
spraaklessen en dergelijke - alles wat de levenskwaliteit van deze kinderen kan verbeteren. In naam van
hen : dankjewel !
Graag willen wij de initiatiefnemer, Marc Haagen, bedanken voor zijn inzet.
>> 29 januari 2009
Een super bedrag van Basis School De Biekorf te Geertruidenberg.
Op 18 december is er op de basis school De Biekorf te Geertruidenberg de jaarlijkse kerstmarkt gehouden.
De opbrengst was deze keer bestemd voor de Stichting Childrenshome. Alle leerlingen hebben super goed
hun best gedaan met hun kramen en stalletjes. De opbrengst mag er dan ook zijn. Maar liefst € 2.250,00
zat er na afloop in de kas. Dit bedrag zal mede bestemd gaan worden voor extra hulp voor de “mental
children” die in het weeshuis Pudhu Udhayam verblijven. Graag willen wij dan ook de schoolleiding en
natuurlijk de leerlingen bedanken voor hun geweldige inzet en voor het fantastische resultaat.

>> 27 januari 2009 “De Opkamer”
Door het bedrijf Antieke Vloeren en Schouwen “De Opkamer” te Made is het fantastische bedrag geschonken
van € 400,00.
Michel en Carola, hartstikke bedankt.

>> Weer thuis
Op 9 januari 2009 zijn we weer thuis gekomen na een geslaagd bezoek aan de drie weeshuizen.
Wij hebben er alles weer eens bekeken en geconstateerd dat het heel goed gaat met de kinderen.
Er wordt goed voor ze gezorgd, ze gaan naar school en doen er allemaal goed hun best.
Kortom, we kijken er met een goed gevoel over terug.
Een uitgebreid verslag kunt u terugvinden in het menu terugblik reis India.
>> 22 januari 2009
Graag willen wij iedereen die een donatie heeft gedaan heel hartelijk bedanken.
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