
 

Roermond, 20 December 2012 
 

Dierbare Vrienden, 
 

Mede namens alle kinderen, de bamaamas (verzorgsters) en het personeel van St. Noa’s Family groet ik U. De tijd van 

advent is aangebroken; na het gezellige Sinterklaasfeest, bereiden we ons nu voor op het feest van Kerstmis. 
 

Door allerlei opgelegde toekomstige bezuinigingen kan er minder geld besteed worden, op allerlei gebied. Toch vinden 

veel ouders dat hun kinderen daar niet de dupe van mogen worden. Wat betreft St.Noa’s Family denken we daar precies 

hetzelfde over.  
 

In 2013 vieren we de dertigste verjaardag van het bestaan van onze “St. Noa’s Family”, die op dit moment wordt ge-

vormd door ruim 130 kinderen, jongens en meisjes, van alle leeftijden.  
 

In 2012 werd St. Noa´s Family met een Certificaat bekroond. Dat Certificaat houdt in dat we in onze nieuwe standplaats 

Mengo officieel erkend zijn als een tehuis, voor maximaal 80 kinderen in de leeftijd tot 16 jaar. Dit betekent dat deze 80 

kinderen staan geregistreerd bij de Ugandese instanties met St. Noa´s Family en haar verzorgsters als hun wettelijke 

voogd. Hierdoor zijn zowel de kinderen als de verzorgsters beter beschermd en kan nog beter voor de kinderen worden 

gezorgd. 
 

Op dit moment hebben we méér kinderen dan de toegestane 80, en een deel van de kinderen die bij ons zijn, is ouder 

dan 16 jaar. Dit heeft tot gevolg dat we de kinderen van 16 tot 18  jaar proberen onder te brengen bij mogelijke familie-

leden. Door deze leeftijdsgrens dwingt de regering de familieleden als het ware deze kinderen op te nemen. Dat is niet 

altijd gemakkelijk, het is immers niet hun eigen kind. Ook getuigt het niet van realisme: veel van deze families verkeren 

zelf al in erbarmelijke financiële omstandigheden. We proberen deze eisen van de overheid zo goed mogelijk uit te voe-

ren. Er zal echter niemand op straat gezet worden! 
 

We hebben natuurlijk ook een groep jonge volwassenen van18+. Deze kinderen vallen volgens de wet niet onder de  

categorie ‘weeskinderen’. Toch kunnen en willen wij ze niet laten vertrekken zolang zij nog op school zitten of een    

beroepsopleiding volgen. We vinden het belangrijk dat de kinderen na vertrek uit St. Noa´s Family op eigen benen kun-

nen staan.  
 

Hierom, en omdat ook in Uganda de opleidingen en alles wat daarbij komt kijken, kostbaar zijn, wordt bij de keuze voor 

een vak of beroepsopleiding beslist ook gekeken of hiermee werk gevonden zal kunnen worden. De meeste kinderen 

kiezen daarom voor praktische opleidingen in techniek, onderwijs, zorg, administratie of hotelwezen. Pas als kinderen 

hun opleiding hebben afgerond begint het proces van afscheid nemen. Vinden zij werk, dan worden zij begeleid naar 

hun nieuwe werkplek en woonomgeving. Het gaat exact hetzelfde als in onze Nederlandse gezinnen: ze vliegen pas uit 

als ze er klaar voor zijn.  
 

De ervaring leert ons dat de ‘nestverlaters’ na hun afscheid ver-

bonden blijven met St. Noa’s Family en steeds terugkeren naar de 

plaats waar zij hun jeugd hebben doorgebracht. St. Noa’s Family 

blijft zo een waarachtig thuis. Het is net zoals in onze gezinnen, 

dat alle kinderen thuiskomen bij speciale gelegenheden. Regelma-

tig hebben we schitterende bijeenkomsten en ontroerende ontmoe-

tingen van deze ‘old boys and girls’, zoals wij ze noemen.  

 

Ook zijn ze erg geïnteresseerd in elkaar, wat er van ieder van hen 

is geworden nadat ze zijn uitgevlogen. Vele kinderen hebben 

prachtige banen gekregen en kunnen zich goed redden. Op hun 

beurt steunen zij St.Noa’s Family weer en voelen zich mede ver-

antwoordelijk voor hun kleine broertjes en zusjes. St. Noa’s is een 

waarachtige familie.  
 

Ook dit jaar zal weer een aantal kinderen St. Noa’s verlaten omdat ze aan een nieuwe fase in hun leven beginnen. Ze 

zijn hierop uiteraard voorbereid: 
 

 Joseph Byakatonda (nu 26 jaar, kwam bij ons met 3 jaar): 

heeft een graad in het onderwijs: hij heeft  al werk gevonden en 

staat voor de klas op een middelbare school;  

 Silve Ndawula (ShimiyeÍmaana), 24 jaar, kwam bij ons met 1 week: 

is nu een gediplomeerd kleermaker; 

 Maria Agnes kasande (21 jaar, kwam met 8 jaar),  

 Annet Namiyingo (21 jaar, kwam met 12 jaar),  

 Emmy Nalugo (24 jaar, kwam bij ons met slechts een paar uur oud): 

Zij hebben alle drie een diploma in hotelmanagement en  

catering en zijn nu werk zoekende;  

 Jacqueline Tumusiime (22 jaar, kwam bij ons met 5 jaar): 

heeft een secretaresse-opleiding gedaan en werkt nu als secretaresse 

 

Ook U mag trots zijn op deze mooie resultaten die we namens u tot 

stand mogen brengen, dankzij uw hulp. Zonder die hulp, medeleven en 

gebed zou dit onmogelijk zijn. Ook u gefeliciteerd met deze 30 jaar 

St.Noa’s Family ! 

 
→ Vervolg op andere zijde 

 

Nieuwsbrief over St.Noa’s 

Family 
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Foto van terrein met op achtergrond (v.l.n.r.): wasserij, kapel/

hoofdverblijf, huis voor de kleuters van St. Noa’s Family. 

Foto: Silve ShimiyeÍmaana aan het werk als kleermaker. 



 

Eind September kreeg ik in Uganda - na een medisch onderzoek - te horen dat mijn linker nier verwij-

derd moest worden. Daar schrok ik toch wel van. Al snel kreeg ik in Uganda het dringende advies naar 

huis te gaan om deze operatie hier in Nederland te ondergaan. Eind september ben ik thuisgekomen.  

 

Vrij snel kwam men hier tot de conclusie dat de nier – volgens westerse medische inzichten - niet ver-

wijderd hoefde te worden. Inmiddels zijn er tal van onderzoeken gedaan op allerlei gebied, en diverse 

klachten waarmee ik al lange tijd rondliep zijn opgelost. Met sommige ongemakken moet ik helaas 

leren leven. Ook ik word ouder! 

 

Mijn terugkeer naar Uganda is nog niet vastgesteld, omdat sommige onderzoeken nog niet zijn afge-

rond. Ik hoop natuurlijk zo snel mogelijk de draad in Uganda weer op te pakken. In de tussentijd is 

voor St.Noa’s Family uiteraard een goede vervanging geregeld.  

 

Laten we ons voorbereiden op het feest van Kerstmis. Dat ieder van ons klaar staat om dat bijzondere 

kind in ons leven toe te laten en samen met Hem, het kind Jezus, het nieuwe jaar te beginnen. Pas dan 

kunnen wij een waarachtig thuis en een waarachtige familie zijn. 

 

Mede namens alle kinderen en hun verzorgsters (bamaama’s) van St. Noa’s Family wens ik U een Za-

lig Kerstmis toe en een voorspoedig en Gezegend Nieuwjaar ! 

 

Met vriendelijke groeten en Gods zegen over u en allen die u dierbaar zijn, 
 

 
 
 
 

Pater Piet Hooyschuur 
 
 

Foto: Beeldhouwwerk uit St. Noa´s van Moeder 

en kind, symboliseert de familieband die St. 

Noa´s uitdraagt . 


