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  Dierbare vrienden van St. Noa’s Family, 

In augustus dit jaar kon ik voor het eerst in 2,5 jaar eindelijk weer een bezoek 
brengen aan St. Noa’s Family. Ik heb genoten van het warme onthaal dat 

me werd gegeven. Tijdens mijn bezoek vierden we op 18 september de 39e verjaardag van 
onze Family. Onze felicitaties gaan ook uit naar u allen, onze vrienden en adoptieouders 
van St. Noa’s Family. Ook mag ik het Missiebureau van Roermond niet vergeten voor al hun 
enthousiasme en hulp voor het welzijn van deze bijzondere familie in Uganda. 

 Op deze dag werden we gefeliciteerd door de 
Resident District Commissioner (vergelijkbaar met 
een provinciaal gedeputeerde) Dan Kaguta, voor 
het mooie werk dat we voor zoveel kinderen hebben 
gedaan en nog doen. Hij zei: “Het is geen eenvoudige 
taak om de meest kwetsbare kinderen van Uganda op te 
vangen en hen hoop te geven voor de toekomst”. Ook de 
reclasseringsambtenaar en de welzijnsfunctionaris 
van Wakiso District, mevrouw Mary Nakazibwe liet 
van zich horen. In haar felicitatie nam ze ons terug 
naar de oorsprong van St. Noa’s Family. Ze vertelde 
de aanwezige gasten dat stervende kinderen en 
kinderen die werden achtergelaten tijdens de jaren van 
gewapende opstand in Uganda bij de paters in Vvumba, 
Kiboga werden gebracht voor hulp.  In deze begin jaren 

80 ontstond St. Noa’s Family. “St. Noa’s Family heeft ons een goed voorbeeld gegeven, nu is het 
onze taak om deze kwetsbare kinderen een plaats te geven in onze samenleving”, zo besloot zij 
haar speech.

 Het was de eerste keer dat zóveel van 
onze kinderen die inmiddels volwassen 
zijn op de feestdag aanwezig waren. Hun 
dankbaarheid was voelbaar. Velen van hen 
hebben hun ouders nooit gekend. St. Noa’s 
Family beschouwen ze – ook nu zij volwassen 
zijn – als hun thuis. Ik hoop en bid dat dit 
altijd zo zal kunnen blijven...
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 Anno 2022 maakt  St. Noa’s Family echter noodgedwongen een ontwikkeling door. 
Volgens beleid van het Ministerie moeten we immers zoveel mogelijk kinderen ouder dan 
3 jaar, onderbrengen bij familieleden. Met de nodige 
inspanningen om (verre) familieleden op te sporen, 
zijn veel kinderen inmiddels in contact gebracht met 
ooms en tantes of neven en nichten. Het komt vaak voor 
dat in de nabijheid van familieleden geen passende 
school is, of dat de familie in praktische zin niet voor 
een (extra) kind kan zorgen. In die gevallen verblijven de 
kinderen gedurende het schooljaar op een kostschool, 
de vakantieperioden brengen zij door in St. Noa’s Family.  
St. Noa’s wil graag zo lang als dat financieel mogelijk is, 
zorgen voor het schoolgeld voor deze kinderen, want dat 
is voor veel mensen niet op te brengen. Ook het dagelijks eten is voor de gewone mens erg 
duur. Op deze manier proberen we de kinderen en hun families op afstand te ondersteunen.  

 Het niet meer dagelijks samen opgroeien als broers en zussen heeft natuurlijk impact 
op de vorming en toekomst van St. Noa’s Family en haar familieleden. 
Dit geldt in nog grotere mate voor de baby’s waarvan we geregeld 
gevraagd worden deze op te nemen als de moeder tijdens de bevalling is 
overleden. We hebben besloten deze baby’s nog steeds te helpen, maar 
na een periode van drie jaar in St. Noa’s moet de familie het kindje zelf 
weer opnemen. We blijven natuurlijk wel in contact met deze families. 
Omdat deze kinderen na hun vertrek uit de Family niet als ‘familie’ van 
elkaar zullen opgroeien zoals altijd onze missie en visie was, moeten 
we hierin een nieuwe weg vinden. Die zal in de loop van volgend jaar 
gestalte krijgen. We gaan op zoek naar een manier waarop de kosten en 
eigen inkomsten van St.Noa’s Family in de toekomst zoveel mogelijk met 
elkaar in overeenstemming zijn. Op financiering van buitenaf zal immers niet tot in lengte 
van jaren gerekend kunnen worden. Wij zullen u hierover tijdig verder informeren. 

Volgend jaar bestaat St. Noa’s Family 40 jaar. De nieuwe realiteit 
maakt mij wat melancholisch, maar de dankbaarheid en trots over 
zoveel jaar St.Noa’s Family overheerst. Diezelfde dankbaarheid 
ervaren wij met Kerstmis. Ons werd een kind geboren. Maria door 
de Geest vervuld heeft dit Kind ontvangen en zijn liefde aan ons 
doorgegeven. Moge dit Kind ons en alle mensen vrede brengen. 
Mede namens de kinderen en de mama’s van St. Noa’s Family 
wens ik U een zalig kerstmis toe en een gezegend nieuwjaar.

Met vriendelijke groet en Gods zegen,    Pater Piet Hooyschuur


