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Dierbare Vrienden,
Meer dan in andere jaren heeft ons in 2015 het probleem van vluchtelingen bezig gehouden.
Mensen losgeslagen van huis en haard, die op zoek gaan naar veiligheid en een paar open armen om
ontvangen te worden. Kunnen wij die open armen bieden en zijn we in staat om warmte en liefde te
geven aan mensen die alles achter hebben gelaten om ergens anders opnieuw te beginnen?
Vaak gaat het om kinderen op zoek naar een betere toekomst.
Het is ook wat wij nastreven voor de kinderen die ons werden toevertrouwd in St. Noa’s Family. Ieder
van hen heeft zijn/haar eigen verhaal. We moeten steeds klaar staan om naar dat verhaal te willen en
kunnen luisteren. Van sommigen van deze kinderen kennen we de achtergrond niet. Ze werden door
de politie hier gebracht. Veel kinderen zijn inmiddels door St. Noa’s Family goed terecht gekomen.
Bij gelegenheid van ons zilveren jubileum zei één van hen:
“Wat we vandaag zijn, dat zijn we door St. Noa’s Family. Ook wij delen nu in de verantwoordelijkheid van St. Noa’s Family door zorg te dragen voor onze kleine broertjes en zusjes”.
Ik ben u allen steeds heel dankbaar, dat u het voor ons mogelijk maakt om onze armen uit te strekken en de meest kwetsbaren op te nemen
en ze een kans te geven. Vaak wordt me gevraagd wat er met St. Noa’s gaat gebeuren, mocht ik niet langer in staat zijn om voor hen te zorgen.
Mijn antwoord is steeds dat ik omringd word door heel veel goede en prachtige mensen. We hebben hier bijvoorbeeld een associatie van
mensen, genaamd “Vrienden en familie van de missionarissen van Afrika”. Zij willen zich gaan inzetten voor het welzijn van de kinderen van
St. Noa’s family door er onder andere zorg voor te dragen dat de fondsen goed worden besteed. Ze zullen hier regelmatig op bezoek komen om
diensten te verlenen voor de groei en verbetering van het verblijf van de kinderen. Met deze mensen gaan we samenwerken om de rechten van
de kinderen en van de verzorgsters te verzekeren. Met deze ontwikkeling ben ik erg blij. Er wordt echt aan de toekomst gewerkt.
Ik hoop dat St. Noa’s Family ook steeds 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, dat de vrede van het KIND JEZUS ons moge begeleiden in het
nieuwe jaar 2016,
Met vriendelijke groet,
Pater P. Hooyschuur M-Afr

Het verhaal van Elakoze Julias
Laatst kwam Mama Getu thuis in St. Noa’s met een jochie van bijna twee jaar oud: Elakoze Julias.
Hij is de tweede in een gezin. Zijn oudere broertje is lichamelijk gehandicapt. De moeder van het gezin
was hoogzwanger en over tijd van het derde kindje. De vroedvrouw uit de buurt zou haar helpen met
een injectie om de weeën op gang te brengen. Het ging helemaal fout.
De mensen om haar heen hebbben snel geprobeerd om de moeder naar de plaatselijke kliniek te vervoeren - ook daar geen succes. Het kindje werd weliswaar geboren maar de hevige bloeding kon niet
gestopt worden. Dus moeder en kind in een taxi en naar het ziekenhuis van Kiboga, een grotere stad.
De rit ging over een zeer slechte weg die door de zware regens onbegaanbaar was en dat ruim 30 km
lang. Daar aangekomen leefden moeder en kind nog maar de medische hulp kwam toch te laat. De
moeder stierf eerst en daarna de baby van zware uitputting en kou.

De 2 jarige Elakoze Julias

De vader van het gezin - zelf een polio patient met een gehandicapt zoontje thuis, wist zich geen raad
met zijn kleine zoontje Julias nu de moeder er niet meer was. De mensen uit de buurt wisten wel raad.
Iemand wist te vertellen dat in zijn familie ooit een kindje door adoptie werd geholpen door een vrouw
die nu in Kampala woont en gaf de vader haar telefoon nummer. Het is het nummer van Mama Getu.
Dat kindje dat ooit door adoptie in St. Noa’s Family was geholpen is Silve Shimiy’Imaana. Hij is nu een
onderwijzer. Hij komt nog steeds bij St.Noa’s op bezoek. Moge dit verhaal er een prachtige getuigenis
van zijn dat St. Noa’s Family van levensbelang is voor veel gezinnen in Uganda, ook in 2016.
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