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TERHEIJDEN - Eskadee Drimmelen, Kober Kinderlunch Breda, Stichting
Kinderopvang Oosterhout, Surplus Kinderopvang.
Ruim tachtig basisscholen goed voor bijna achthonderd overblijfvrijwilligers en twintigduizend
overblijfplaatsen. Wat tien jaar geleden begon als vrijwilligerswerk op de Dr. De Visserschool in
Breda mondde uit in het openen, vorige week, van het nieuwe kantoor van Murlen Dienstverlening
in Terheijden. Eigenaars zijn Ria Mureau-Lens en haar echtgenoot Nills Mureau. "Mijn ouders
zorgden op de Dr. De Visserschool als vrijwilligers voor de overblijfkinderen", vertelt Ria Mureau.
"De hele administratie gebeurde handmatig en ik hielp hen daarbij. Na het overlijden van mijn
ouders bleef ik het werk als vrijwilliger doen en kwam er de Laurentiusschool bij. Mijn man had
inmiddels een computerprogramma ontwikkeld, dat het werk stukken makkelijker maakte." Het
programma bleek een schot in de roos en als eerste professionele organisatie meldde zich Kober
Kinderlunch om de overblijfadministratie te verzorgen. "Dat deed ons besluiten om over te
schakelen van het vrijwilligerswerk naar een administratiekantoor", laat Nills Mureau weten. "Dat
was in 2002 en wij begonnen thuis in Made aan de keukentafel met twee computers. Door de
toename van het aantal organisaties zijn we nu uitgeweken naar Terheijden en hebben drie
werknemers." Als een rode draad blijft het vrijwilligerswerk door de activiteiten van het echtpaar
lopen. "We helpen de overblijfvrijwiligers. Er is veel onwetendheid over bijzondere bijstand en
onkostenvergoedingen voor vrijwilligers, de meesten kennen deze regelingen niet", zegt Mureau
die moeiteloos talloze voorbeelden oplepelt zoals een alleenstaande moeder die haar besteedbaar
inkomen zag verdubbelen van veertig naar bijna tachtig euro per week door als vrijwilliger aan de
slag te gaan.

De organisaties waar de vrijwilligers voor werken bieden opleidingen tot herintreden. "Veel van hen
hebben een vaste baan gekregen bij een van de kinderopvangorganisaties waar wij de
administratie voor doen," aldus het echtpaar dat hun kantoor de grootste van West-Brabant noemt
en kansen ziet om door te groeien tot een landelijke organisatie.


