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Dierbare vrienden van St. Noa’s Family,
Geen kerstbrief aan het einde van 2019. Dat is anders dat u van mij gewend bent.
De reden hiervoor is dat ik vanwege mijn benoeming naar Nederland, rond de jaarwisseling
mijn intrek heb genomen in de Nederlandse vestiging van de Witte Paters in Heythuysen.
Na 50 jaar Oeganda is een rustigere fase aangebroken, u zult begrijpen dat dit voor mij een
ingrijpende verandering is.
Wat heeft dit voor gevolgen voor St. Noa’s Family zult u denken. Ik kan u vertellen dat alles
gewoon door gaat zoals altijd. De dagelijkse gang van zaken van St. Noa’s is al sinds jaar en dag
in de capabele en liefdevolle handen van Maama Getu. Zij wordt daarbij goed ondersteund door
het plaatselijke bestuur van St. Noa’s Family. Door alle moderne communicatiemiddelen is
het voor mij geen enkel probleem om korte lijnen te houden en een oogje in het zeil te houden
bij het reilen en zeilen van St. Noa’s Family. Zo kan de continuïteit gewaarborgd blijven. Het is
tevens de bedoeling dat ik periodiek een bezoekje zal brengen aan St. Noa’s Family.
In Afrika is een gezegde dat geen enkel kind alleen wordt geboren. Naast ouders hebben
kinderen immers ooms en tantes, grootouders en meestal ook broers en zussen. De regering
is nu een programma gestart dat kinderen die geen ouders meer hebben, zoveel mogelijk door
familie worden opgenomen. Dat juichen wij natuurlijk van harte toe, mits de omstandigheden
waarin dergelijke kinderen dan terecht komen, goed zijn. Ook voor St. Noa’s Family betekent
dit dat er kinderen zijn waarvan nu opnieuw wordt onderzocht of het verantwoord is om hen
met familie te herenigen. Dat is steeds maatwerk.
St. Noa’s Family blijft wel veel van deze kinderen en hun families helpen met het betalen van
schoolgeld. Om er zeker van te zijn dat het geld op de plaats terecht komt waar het voor bedoeld
is, gaat St. Noa’s Family zelf naar de scholen toe om voor een kind het schoolgeld te betalen.
Schoolgeld is in Oeganda behoorlijk hoog. Een schooljaar bestaat uit 3 semesters. Per semester
moet er Ush 300.000 per kind betaald worden. Dit is omgerekend ¤ 75. Elk jaar dus ¤ 225 per
kind. Ouders of familieleden kunnen dit heel vaak niet betalen. St. Noa’s Family vindt het erg
belangrijk om kinderen te steunen met schoolgeld.
Onderwijs is de sleutel voor een goede toekomst. Zeker in
Oeganda. Honderden kinderen zijn in de afgelopen 35 jaar
door St. Noa’s Family en dus mede door u op weg geholpen in
hun leven door goed onderwijs.
Ook al is 2020 reeds begonnen, bij deze wil ik u allen het
allerbeste toe te wensen voor dit nieuwe jaar. Ik hoop en bid dat
we de vrede, dat het Kind Jezus ons heeft gebracht, ook mogen bevorderen onder elkaar.
Met vriendelijke groet en Gods zegen,
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