OUT OF AFRICA
Nieuwsbrief over het werk van Pater Piet Hooyschuur, december 2013

Dierbare vrienden,
2012 was een bewogen jaar voor mij. Eind 2012 kreeg ik tijdens mijn verlof thuis in Roermond een
hersenbloeding, met als gevolg dat ik blijvende schade heb aan beide ogen. Begin 2013 kreeg ik
gelukkig groen licht om terug te gaan naar Uganda, maar met de mededeling dat ik mij rustig moest
houden in verband met mijn gezondheid. Ik heb door mijn beperkingen mijn dagelijkse bezigheden
drastisch moeten wijzigen. Zo kan ik geen parochiewerk meer doen en kan ik niet meer autorijden.
Ik leef mijn leven per dag: de ene dag gaat het goed de andere dag wat minder. Als ik me rustig houd,
kan ik het nog jaren volhouden, hoop ik. Het positieve van dit alles is dat ik nu voor 100% ter beschikking sta van St. Noa’s Family. Het combineren van beide taken viel mij de laatste jaren beslist zwaar.
In 2012 hadden we ook wat te vieren. St. Noa’s Family bestond in augustus 30 jaar, dit is op bescheiden wijze gevierd. Echter zonder uw hulp, uw meeleven en gebed zou dit onmogelijk zijn.”
Ook u gefeliciteerd met deze 30 jaar St. Noa’s Family.
Begin december kwam een reclasserings ambtenaar uit de buurt van Masaka op bezoek. In haar
district werd een huis voor kinderen gesloten omdat er onvoldoende voor deze 145 kinderen gezorgd
werd. Voor een groot deel van deze kinderen werd een oplossing gevonden op de een of andere manier, maar voor 13 kinderen niet. St. Noa’s Family werd dus gevraagd deze 13 kinderen in de leeftijd
van 3-11 jaar op te vangen. De vragen die gelijk aan mij gesteld worden op zo’n moment zijn:
‘Wie draait er op voor de onkosten? Hoe lang blijven ze? Kan St. Noa’s Family dit wel bolwerken?’

Ik heb op dergelijke vragen niet direct een antwoord klaar. Ik weet dat St.Noa’s Family er wil zijn voor
kinderen die anders op straat komen te staan. Ondanks alle financiële moeilijkheden, vertrouw ik
erop dat het goed komt en dat vertrouwen in Gods voorzienigheid heeft me nooit teleurgesteld.
Lang geleden was een hoog zwangere vrouw onderweg naar Bethlehem. Haar naam was Maria. Ze
werd vergezeld door haar man Jozef. Toen ze in de stad aankwamen, zochten ze naar een kamertje
om de nacht door te brengen. Dat kamertje was er, maar niet voor een zwangere vrouw. “Hier is geen
plaats”. Eigenlijk heeft St. Noa’s Family ook geen plaats voor 13 kinderen ineens. We hebben al meer
kinderen dan wettelijk geoorloofd. Ook wij kunnen ons verbergen achter de wet: dat ze maar ergens
anders heen gaan. Waarom dan toch deze kinderen opnemen?
Als Christeren kunnen we deze kinderen niet de deur wijzen. Wij willen samen met deze kinderen de
geboorte vieren van het Kindje Jezus. Hij is gekomen om onze mensheid te vernieuwen, ons nieuwe
hoop te geven. Hij werd aanvankelijk niet aanvaard en toch scheen het licht in de duisternis. ‘Wat je
aan de minsten der mijnen hebt gedaan heb je aan mij gedaan’.
Mede namens alle kinderen en hun verzorgsters (bamaama’s) van St.Noa’s Family wens ik u
een Zalig Kerstmis toe en een Gezegend Nieuw jaar.
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Vissen voor dagelijks onderhoud
Er wordt op allerlei niveaus hard gewerkt aan de verzelfstandiging van St.Noa’s Family. De grond
waarop de gebouwen staan is inmiddels officieel op naam van St.Noa’s Family gezet. Het wachten is
op een officieel certificaat.
Momenteel worden er visvijvers aangelegd door de oudere jongens van St.Noa’s Family voor de kweek
van vis en de latere verkoop ervan. Zo willen we proberen eigen inkomsten te verwerven en enigszins in eigen onderhoud te voorzien. De eerste vijver is gevuld met 7.000 visjes van een maand oud.
Ze moeten nog 5 maanden groeien. Drie vissen wegen dan ruim een kilo. Een kilo vis brengt 8.000
Ugandese shillings op. De bruto opbrengst in euro’s is 5.500,- . Voeding kost 600,- en een vaste kracht
voor veiligheid en verzorging 700,- . De netto winst bedraagt dus (5.500-1.300 =) 4.200,-. Dat geld gaat
weer geïnvesteerd worden in St. Noa’s Family. Als startkapitaal heeft een oude witte pater van 88 jaar
een gift gegeven.

Nieuw logo en website
Vanwege eisen van de belastingdienst was de Stichting verplicht een website op te zetten. De stichting heeft toen besloten ook het logo en briefpapier te vernieuwen. Op de website wordt u op de
hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes rondom het werk van Pater Piet in Uganda en het wel en
wee van St. Noa’s Family.
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