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Dierbare Vrienden, 

We bereiden ons voor op het einde van dit jaar. 
Allereerst danken wij u allen voor Uw gebed en inzet om het voor 
ons mogelijk te maken voor de kinderen te zorgen die ons werden 
toevertrouwd.

Dit jaar hebben heel wat kinderen hun opleiding afgerond en 
werk gevonden. Ze komen terecht in allerlei beroepen en de St. 
Noa’s Family is trots op hen. We hebben kinderen die werken in 
de journalistiek, de mode, het onderwijs en hotelmanagement. 
Er zijn kinderen die automonteur, kapster, metaalbewerker en 
verloskundige zijn geworden.

Na hun opleiding houden we altijd nog contact met ze totdat ze 
werk hebben gevonden zodat we zeker zijn dat ze in staat zijn 
voor zich zelf te kunnen zorgen. Ze komen regelmatig thuis naar 
St. Noa’s met hun verhalen en ook hun zorgen. Net zoals in een 
gewoon gezin begeleiden we ze naar volwassenheid. In januari 
2017 gaat een van onze kinderen  officieel voor de kerk trouwen. 
Ook op zo’n feestelijk moment komen veel kinderen naar huis 
om dat samen te vieren.

We zijn erg dankbaar dat u deel uitmaakt van onze bijzondere 
familie in Uganda. En ook u kunt trots zijn op deze kinderen die 
hun weg gevonden hebben in hun zelfstandige levens. En dat al-
weer 33 jaar lang mede dankzij steun vanuit Nederland. Ook zijn 
we veel dank verschuldigd aan het adoptie programma  van het 
bisdom Roermond. Op deze manier hebben we al heel veel kinde-
ren een mooie toekomst kunnen geven.

Via deze kerstbrief wens ik u mede namens de Bamama’s en alle 
kinderen een Zalig Kerstmis toe. Dat het Kindje Jezus ook in onze 
gezinnen, werkkring en samenleving nieuw leven brengt en dat 
het nieuwe jaar een jaar van zegen is voor allen. 

 Met vriendelijke groet, 

Pater P. Hooyschuur M-Afr


