Nieuwsbrief van Pater Piet Hooyschuur, januari 2021

Dierbare vrienden van St. Noa’s Family,
Op de eerste Januari van dit jaar 2020 las ik op mijn kalender:
“Liefde en mededogen
zijn geen luxe maar noodzaak.
Zonder beiden kan men niet overleven”
Liefde en mededogen zijn ook de pilaren waarop St. Noa’s Family werd gebouwd. Na 37 jaar
mogen we met dankbaarheid terugkijken op de levens van kinderen, waarvoor wij met liefde
gezorgd hebben. Velen van hen vonden hun weg in onze soms verwarrende en veeleisende
maatschappij.
‘Houdt afstand -mondkapje- en niet meer dan 3 bezoekers’ zijn op dit moment de richtlijnen
en voorwaarden waar we rekening mee moeten houden. Covid-19 is als een donkere wolk die
dreigend boven ons hangt. En toch… kijk naar de lucht. Je zult geen regenbogen vinden, als
je naar beneden blijft kijken. Niet bij de pakken neer zitten, maar kop op en met vertrouwen
de toekomst tegemoet zien. Door respect voor elkaar en er zijn voor elkaar, kunnen we het
corona virus de baas worden.
Ondanks alles vieren we Kerstmis, het grote feest van de geboorte van het Kind Jezus, het
lichtend voorbeeld dat in de wereld is gekomen. Kerstmis 2020 ziet er anders uit dan anders,
maar laten we er voor zorgen dat niet de regels en wetten onze volledige aandacht opeisen,
maar de beweging van mens tot mens en van mens tot God en omgekeerd.
Met de jaarwisseling feliciteren we elkaar met de overwinning van vele moeilijkheden van
het afgelopen jaar, ook al is dat zonder vuurwerk. We kijken vooruit en we hopen dat het
komende jaar een jaar van zegen mag zijn.
Hoe gaan we verder? Sinds januari van dit jaar verblijf ik in Heythuysen. Na 50 jaar Uganda
werd me gevraagd terug te keren naar Nederland. Er is
een tijd van komen en gaan, maar het leven gaat verder.
Dat geldt ook voor het leven van de kinderen in St. Noa’s
Family. Door de reisbeperkingen kon ik niet, zoals
gepland, in de zomermaanden St.Noa’s bezoeken. De
moderne communicatiemiddelen maken echter vrijwel
dagelijks contact met St. Noa’s mogelijk en het doet me
bijzonder deugd dat alles fantastisch op rolletjes loopt.
Ik ervaar een mix van trots en weemoed, dat ik ‘gemist’
kan worden. Iedere ouder met kinderen die op eigen
benen gaan staan, zal het herkennen vermoed ik.
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Sinds ruim een jaar zijn we bezig, overeenkomstig de wensen van het Ugandese ministerie,
om kinderen die nog (verre) familie hebben bij familieleden onder te brengen als dat kan.
Het houdt in dat we in samenwerking met de respectievelijke familieleden zorg dragen
voor onze kinderen. Het heeft voordelen en nadelen. Het is zeker goed dat onze kinderen
in contact komen met mogelijke familieleden. Soms is het bezwaarlijk vanwege krappe
financiële mogelijkheden. In die gevallen zorgt St. Noa’s – zo lang als dat is op te brengen
– voor het schoolgeld. Deze ontwikkeling betekent dat de groep kinderen die permanent
verblijft in St.Noa’s is teruggebracht naar ca 40 kinderen. De reiskosten zijn wel erg gestegen
omdat we in contact blijven met de kinderen, waar ze ook zijn. Op deze manier weten de
kinderen dat we ze niet aan hun lot hebben
overgelaten.
Door het programma ‘adoptie op afstand’ van
het bisdom Roermond en de vele bijdragen
van donateurs, zijn we tot nu toe steeds
in staat om alle rekeningen: schoolgeld,
voeding, ziektekosten, onderhoud, salarissen,
elektriciteit, kleding, te betalen.
Naast de inkomsten van buiten, dichtbij en veraf, hebben we met het oog op de toekomst ook
weer verdere stappen gezet in het zelfvoorzienend zijn. We investeren in projecten: visvijvers
met tilapia en meerval; kippen, varkens, konijnen, kalkoenen en geiten. Deze investering
was mogelijk omdat we een gedeelte van het jaar geen schoolgeld hebben betaald vanwege
de pandemie. Ook hebben we twee breimachines aangeschaft voor het maken van truien
voor de uniformen van schoolgaande kinderen. De scholen in onze omgeving hebben zich al
als klant ingeschreven. Tevens hebben we een kleine winkelstraat met een aantal winkeltjes
voor verhuur. Waar het op neerkomt is op je eigen benen te leren staan. Vis eten maar ook vis
vangen. Zelf werkzaam zijn voor het welzijn van kinderen die bij St. Noa’s op de deur kloppen.
Deze ontwikkeling is in beweging en om dit alles mogelijk te maken is uw hulp nog steeds
onontbeerlijk.
Ik blik terug met grote dankbaarheid en zie de toekomst met groot
vertrouwen tegemoet. Indien de ontwikkeling van het coronavaccin
voorspoedig verloopt, hoop ik het komende jaar een bezoek te brengen
aan Uganda en terug te komen met een klinkend verslag.
Als slot, mede namens de kinderen en de mamas 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

PS: In Januari 2021 zijn er verkiezingen in Uganda. Laten we hopen dat de parel van Afrika niet wordt
beschadigd.
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