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  Dierbare vrienden van St. Noa’s Family, 

Laat ik beginnen met goed nieuws… 
Op 19 september 2021 hebben we de 
38e verjaardag van onze bijzondere 

familie gevierd. Als we terugkijken op al die jaren, 
dan hebben we alle reden om dankbaar te zijn, dat 
we samen met zoveel mensen onze handen konden 
uitsteken naar de meest kwetsbare kinderen onder 
ons. Velen van ons hebben elkaar nooit ontmoet en 
toch vormen wij een gemeenschap. Wat we in deze 
pandemie wel hebben geleerd is dat we allemaal, 
overal ter wereld, erg kwetsbaar zijn en elkaar 
nodig hebben. 

In Oeganda – zo weten we via de media – is tot nu toe nauwelijks 5% van de mensen 
gevaccineerd. De financiële steun vanuit de internationale gemeenschap om meer 
mensen gevaccineerd te krijgen, werd niet altijd voor dit doel gebruikt. Veiligheid, dus 

meer uniformen op straat, had en heeft politiek gezien 
de voorkeur. De schadelijke gevolgen van dit beleid zijn 
duidelijk. Schoolkinderen hebben twee jaar verloren: de 
scholen zijn maar sporadisch open geweest. Overstappen op 
online lesgeven, daar is Oeganda helemaal niet klaar voor. 
Nu is beloofd dat scholen in januari 2022 hun deuren weer 
zullen openen. Zeer waarschijnlijk zullen we opnieuw het 
nodige schoolgeld moeten neer tellen. Veel ouders zullen 
eenvoudigweg niet in staat zijn om hieraan te voldoen. 
Een dezer dagen gingen enkele van onze jongens naar het 

ziekenhuis om gevaccineerd te worden. Ze kwamen terug met de boodschap dat er geen 
vaccins voorradig waren. Onze bamama’s hebben de eerste vaccinatie ontvangen maar 
de tweede wordt nog niet geleverd…. Ondanks deze onzekerheid zijn we erg blij dat nog 
niemand in St. Noa’s Corona heeft opgelopen.

Een ander hoofdstuk
St. Noa’s family staat in Oeganda geregistreerd bij het Ministerie. De kinderen werden en 
worden ons toevertrouwd onder gerechtelijk bevel. Dus we hebben kinderen, die als baby’s 
direct na de geboorte naar St. Noa’s werden gebracht omdat de moeder tijdens of net na de 
bevalling overleed. We hebben kinderen uit opgebroken gezinnen, vanwege bijvoorbeeld 
alcoholproblemen of omdat beide ouders zijn overleden aan aids of een ongeluk. De politie 
heeft ook wel kinderen gebracht die op straat werden gevonden. 
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De reclasseringsambtenaar wist St. Noa’s ook te vinden na het sluiten van kindertehuizen 
waar niet goed voor die kinderen werd gezorgd. Tijdens een bijeenkomst van een aantal 
andere directeuren van kindertehuizen werd St. Noa’s Family genoemd als voorbeeld voor het 
runnen van een huis voor kinderen.

In de afgelopen periode is vaak de 
vraag gesteld: wat is de toekomst 
van St. Noa’s Family? Zoals ook in 
de vorige Out of Africa is bericht, 
zijn we al geruime tijd bezig, 
overeenkomstig met het beleid van 
het ministerie, om zoveel mogelijk 
familieleden van kinderen te 
zoeken. We doen dit o.a. door het 
plaatsen van foto’s van kinderen 
in de krant met het adres van de reclasseringsambtenaar. Ook gaan we op bezoek bij 
familieleden met de vraag of het mogelijk is dat zij hun familielid opnemen en dat wij dan 
het schoolgeld betalen en mogelijke medische onkosten. Deze manier werkt goed voor het 
desbetreffende kind, maar voor ons betekent dit veel reizen naar de plaatsen en scholen waar 
we kinderen hebben.

De toekomst van St. Noa’s ziet er goed uit. Op dit moment worden we financieel geholpen 
door het Project van het bisdom Roermond - adoptie ouders op afstand - en dat is al sinds 
het begin van St. Noa’s Family. Daarnaast ontvangen we ook giften om extra uitgaven te 
bekostigen, bijvoorbeeld de nieuwe keuken voor de kinderen. Onze elektriciteitsrekening is 
nu een stuk lager vanwege de bijdrage voor de installatie voor opwekking van zonne-energie 

van een parochie uit Utrecht. We denken op dit moment 
aan het installeren van veiligheidscamera’s. Ook is het 
onderhoud van de gebouwen heel hard nodig. Daar willen 
we het komende jaar mee beginnen. Soms krijgen we 
ook giften - een zak suiker, zeep of tweedehands kleding 
- van de plaatselijke bevolking. 
De leerlingen van een middelbare 
school kwamen in de vastentijd 

met schriften en schrijfmateriaal. Het is echt hartverwarmend om dit 
allemaal te mogen ontvangen. Ook de zelfvoorzienende projecten die 
we hebben opgezet om de onkosten te dekken en zo de toekomst van  
St. Noa’s veilig te stellen, staan steeds steviger op zijn poten. 
Al met al gaan wij vol goede moed en vertrouwen verder. 
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


