Nieuwsbrief over het werk van Pater Piet Hooyschuur, december 2014

Dierbare Vrienden,
Dit jaar vieren we het jaar van het gezin. Het is
erg belangrijk om bij dit onderwerp stil te staan,
vooral nu ontelbare gezinnen door oorlog en
ziektes ontwricht zijn.
St. Noa’s Family biedt onderdak aan kinderen
die vanwege noodlottige omstandigheden niet
kunnen terugvallen op papa en mama.
Overzicht van de hele St. Noa’s Family

Ons doel is om Family te zijn voor die kinderen
die bij ons aankloppen en hen die veiligheid
en liefde te geven welke zo hard nodig zijn om
naar de volwassenheid te groeien. Af en toe valt
het niet mee om een nieuw kindje op te nemen vooral als de baby ziek en meer dan hulp
behoevend is. Toch moeten we, ondanks onze menselijke berekeningen, proberen een
plaatsje vrij te maken.
Maria en Jozef waren vervuld van het nieuwe leven dat zij met zich mee droegen. Toen
het moment was aangebroken om dat nieuwe leven met ons te delen, werden zij doorgestuurd. Er was geen plaats in de herberg…!

Picknick bamama’s bij de visvijver

Die herberg zijn wij. Zijn wij bereid om het Kindje Jezus een plaatsje te geven in ons leven,
in ons gezin en dat nieuwe leven te delen met anderen die wij dagelijks ontmoeten?
Als we deze vraag positief beantwoorden, dan zie ik de toekomst van onze kinderen in St.
Noa’s Family met een gerust hart tegemoet. Niet alleen de kinderen die ons werden toevertrouwd maar alle kinderen in onze samenleving, dichtbij en veraf.
Mede namens de kinderen en de verzorgsters wens ik U allen een zalig kerstmis toe. Dat
ook de vrede van het Kind Jezus U vergezelt in het nieuwe jaar 2015.
Pater Piet Hooyschuur

De jongste inwoners van de familie

Al meer dan 30 jaar
St. Noa’s Family is een grote en bijzondere Family. Ruim 30 jaar zetten we ons in voor de opvang van kinderen. Hoe is dit allemaal mogelijk ? U weet van het adoptie programma van het bisdom Roermond.
De adoptie ouders van onze kinderen nemen een belangrijke plaats
in. Naast het adoptie programma werd een Stichting in het leven geroepen. Deze Stichting is een platform voor de vrienden van St. Noa’s
Family. Ook in Uganda zitten we niet stil . Er wordt hard gewerkt aan
het eigen onderhoud van “the Family”. Kinderen die bij ons opgroeiden, nu jonge volwassenen, nemen ook hun verantwoordelijkheid
door zorg te dragen voor hun kleine broertjes en zusjes. Zij doen dit
door een maandelijkse bijdrage te geven.

Baby Sicilia

Stichting
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Een paar weken geleden werd een baby gevonden . Zij was ten vondeling gelegd in de buurt van een politiebureau. De politie bracht het
meisje naar St. Noa’s Family.Tot nu toe hebben we de ouders van deze
baby nog niet gevonden.

Bank IBAN: NL 43 RABO 0123 600 367
KvK 41063312
www.stichtingpaterhooyschuur.com

Meehelpen in de Family
Als de kinderen thuiskomen van school, helpen ze mee met het schillen van de bananen, aardappels, kasava, maken de groenten schoon
en zetten de grote potten op het vuur.

Samen eten voorbereiden

De schoolgaande kinderen hebben hun lunch op school. De kleuters
en de kinderen van de eerste klas hebben s ’middags geen school.
Met het avondeten zijn we allemaal thuis.
Na het eten doen de kinderen de afwas . De grotere kinderen maken
daarna hun huiswerk. De kleintjes gaan naar bed en na tien uur gaan
de lichten uit. De volgende dag is het weer vroeg dag….!
Tijdens de vakantie is het programma aangepast, meer vrije tijd
maar ook tijd om samen te komen. Maama Getu roept de kinderen
soms samen voor een gezonde uitwisseling van gedachten. Over
bijvoorbeeld je verantwoordelijkheid nemen of de vraag ‘waar komen
we vandaan’, ‘waarom zijn we hier?’ en ‘hoe gaan we met elkaar om?’.

Maama Getu geeft les

Meer dan andere kinderen, moeten onze kinderen leren omgaan
met hun verleden. Als ze lekker in hun vel zitten, lukt het ze beter om
aan hun toekomst te werken. Zoals alle kinderen komen ook onze
kinderen thuis met vriendjes en vriendinnetjes en doen de kinderen
aan sport. Verder komen de kinderen samen voor zang en dans . De
oudere kinderen hebben bijvoorbeeld les in computer science.
Het visproject begint ook goed te lopen. Er zijn nu vier vijvers met
tilapia en meerval. Het lagere gedeelte van ons gebied ligt in drassig
gebied, waardoor we genoeg water hebben. Naast de vissen, houden
we 600 kippen voor vlees en de verkoop van eitjes. We hebben twee
koeien en 10 varkens. Vooral ook met de varkens willen we doorgaan
als daar financiën voor vrij gemaakt kunnen worden. De vissen en eieren verkopen we in een stalletje langs de weg.

Nieuwe kippen

In de grote vakantie gaan veel van onze kinderen op familie bezoek,
bij opa en oma of bij ooms en tantes, als ze die nog hebben. Andersom worden familieleden van onze kinderen uitgenodigd St. Noa’s
Family een bezoek te brengen.

De visnetten worden gerepareerd

Kleine visvijver en eerste ‘oogst’

School
Na 7 jaar basisschool doen alle kinderen hun PLE examen (Primary
Leaving Examination). Deze vier kinderen zijn inmiddels geslaagd en
zitten in de eerste klas van de middelbare school.
Na het vierde jaar doen zij het examen voor O-level (Ordinary Level).
Veel kinderen kiezen hierna voor een beroepsopleiding, anderen
gaan naar de vijfde. Na het zesde jaar doen zij het examen A-level.
Als zij slagen dan hebben zij toegang tot de universiteit.
We hebben nu kinderen in opleiding voor verloskundige, massa media, radio en televisie, catering en hotel management, secretaresse
en dairly farming. Op deze manier komen de kinderen van St. Noa’s
Family in allerlei beroepen terecht.

Grotere kinderen in schooluniform

