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Dierbare Vrienden, 

Met alles wat we doen tijdens de voorbereiding op het feest van 
Kerstmis, mogen we niet vergeten dat het gaat om de geboorte 
van het kindje Jezus. Hij staat in het middelpunt en verdient dan 
ook alle aandacht. In deze kerstperiode worden wij allen eraan 
herinnerd dat het donker moet zijn, wil je de sterren goed kunnen 
zien. Met de geboorte van Jezus komt het Licht in de wereld 
waardoor wij niet meer in duisternis hoeven te leven.

Binnenkort zullen wij – letterlijk – van meer licht kunnen 
genieten. Dankzij een fantastische Adventsactie in de Gerardus 
Majella parochie in Utrecht zullen we in St. Noa’s Family een 
lang gekoesterde wens in vervulling kunnen laten gaan. De 
gebouwen zullen in 2019 (in ieder geval deels) worden voorzien 
van zonnepanelen. We zijn daarmee niet meer afhankelijk van 
de reguliere elektriciteitsvoorziening. Deze is namelijk zeer 
onbetrouwbaar, wat erg hinderlijk is in een land waar het elke dag 
voor 7 uur ’s avonds stikdonker is.  

Ik vertelde u ook over de 12-jarige Agatha, geboren met een 
hartafwijking. Zij is afgelopen jaar – met financiële steun vanuit 
Oostenrijk – in India geopereerd. Deze operatie is succesvol 
verlopen en op 20 juli kwam zij terug in St. Noa’s. Helaas is zij op 13 
december jl. alsnog overleden aan hartfalen. Het is heel verdrietig 
dat we toch zo snel afscheid hebben moeten nemen van Agatha.  

Op dit moment is onze 
jongste bewoner baby Peter 
Muwanguzi. Hij werd in juni 
door de politie gebracht, toen 
was hij bijna 1 maand oud. De 
baby was gestolen, de politie 
heeft de moeder tot nu toe nog 
niet kunnen vinden. 

Vorig jaar vertelde ik u in de 
kerstbrief over baby Andrew, ons 
kerstkindje dat op zo bijzondere 
wijze in onze Family terecht 
kwam. 

Ik ben heel blij en dankbaar u te 
kunnen berichten 
dat het heel goed 
gaat met baby 
Andrew: hij is 
met de liefdevolle 
toewijding en 

zorg van de Bamaama’s uitgegroeid tot een 
gezellige gezonde baby. 

In januari beginnen we het nieuwe 
jaar met een hele bijzondere 
gebeurtenis, namelijk een grootse 
reunie met alle kinderen die ooit in St. 
Noa’s verbleven. Vele ‘nestverlaters’ 
zijn nog regelmatig in St. Noa’s 
om samen met ons hoogte- en 
dieptepunten te beleven. Maar allen 
bij elkaar op hetzelfde moment, dat is 
echt heel bijzonder en dat wordt groot 
feest. 

Het gezelschap zal groot zijn en het 
is een wonderlijk besef om te zien 
hoeveel kinderen we via St. Noa’s 
family de kans hebben kunnen geven 

om uit te groeien tot volwassenen met een toekomst, en met een 
familie om op terug te vallen. Het is ondenkbaar dat dit mogelijk 
zou zijn geweest zonder de hulp van u allen, die St. Noa’s zo’n warm 
hart toedragen. Ik dank u daarvoor uit de grond van mijn hart. 

Bij deze kerstwens treft u een flyer aan over St. Noa’s Family, die 
mijn familie in Nederland heeft gemaakt om het verhaal en de 
achtergrond van St. Noa’s Family beter uit te kunnen leggen en 
hiervoor aandacht te vragen. Nieuwe donateurs zijn immers altijd 
nodig: het blijft een continue zorg om onze Family van circa 100 
kinderen te kleden, dagelijks te voeden en naar school te kunnen 
laten gaan. Wellicht kunt u ons hierbij extra helpen door dit in uw 
omgeving te delen. 

Ik hoop dat St. Noa’s Family 
ook in 2019 weer op uw gebed 
en financiële steun mag blijven 
rekenen. Mede namens de 
kinderen, de bamama’s en allen 
die ons hier een warm hart 
toedragen wens ik u een zalig 
Kerstmis toe, en Gods zegen over 
het nieuwe jaar 2019. 

 Met vriendelijke groet, 

Pater P. Hooyschuur M-Afr

PS: In verband met de nieuwe privacy wetgeving beschikken we niet automatisch over 
de gegevens van nieuwe donateurs: banken mogen deze gegevens niet verstrekken. Om 
nieuwe donateurs te kunnen bedanken, ontvangen wij graag hun (contact)gegevens.Bamama’s overleggen met de dokter over baby Peter


