Kerstbrief van Pater Piet Hooyschuur, december 2017
Kerstkindje in St. Noa’s Family
Op Vrijdag 1 december 2017
werden we gebeld door
Veneranda. Zij was een aantal
jaren geleden werkzaam als
verzorgster (‘bamaama’) in St.
Noa’s family. Nu woont zij met
haar eigen gezin bij de grens
met Tanzania, 350 km van St.
Noa’s Family.
Die dag was een vrouw uit het
dorp van Veneranda bevallen
van haar vierde kindje, een
jongetje. De baby werd pas in
januari 2018 verwacht en kwam
dus veel te vroeg. De moeder
leed aan borstkanker, in een
vergevorderd stadium. De vader
had zijn handen vol aan haar
verzorging en de zorg voor hun
andere 3 kinderen.
Hoe moet dit nu met deze baby? Het verhaal ging als een lopend
vuurtje door het dorp: wie wil zorgen voor een baby die zo veel te
vroeg is geboren en speciale zorg en voeding nodig heeft? Al snel
bereikte dit verhaal ook Veneranda. Zij vertelde de radeloze ouders
over St. Noa’s family. Toen Veneranda ons belde met dit verhaal,
twijfelden we of we in staat zouden zijn zo’n klein kindje op te
nemen. Het was helemaal nog niet zeker of de baby het zou redden.
Toch besloten we de baby deze kans te geven.

De reis verliep goed en ze was heel blij op 2 december St. Noa’s
Family veilig te bereiken. Het kindje was zo klein dat de luiers en
kleertjes die we hadden, niet eens pasten. Voorzichtig druppelden
we babymelk in het kleine mondje. Het kindje had nog geen naam.
Op 1 december is het geboren en dat is de naamdag van de apostel
Andrew. Dus zo noemden we hem. Zijn familienaam is Tumusiime,
dat betekent ‘we zijn blij met hem’. En dat zijn we!
Andrew is zeker de jongste van onze bijzondere familie. Hij is niet
de eerste die als een te vroeg geboren baby wordt opgenomen.
Veneranda is inmiddels teruggekeerd naar haar dorp. Voor de zieke
moeder heb ik een foto van haar baby mee gegeven. Helaas bereikte
ons op 14 december het trieste bericht dat de moeder van Andrew
overleden is.
Dit bijzondere verhaal doet ons denken aan een andere moeder
die een kindje verwachtte lang geleden. Ze was onderweg naar
Bethlehem. Daar aangekomen na een lange reis was ze niet welkom.
Uiteindelijk werd Jezus in een stal geboren.
Baby Andrew voelt als ons kerstkindje in deze maand december. In
dit kleine kwetsbare kindje zien we het kindje Jezus. Het Kerstfeest
is een bijzondere gelegenheid om kinderen met liefde te omringen.
Voor baby Andrew en voor St. Noa’s Family wordt dit een bijzonder
kerstfeest. Een bijzonder
liefdevol Kerstfeest wens ik
ook u, mede namens alle
bamaamas en kinderen van
St. Noa’s Family.
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Veneranda kreeg goedkeuring van de ouders en wikkelde de kleine
baby in een deken. Moedig begon zij aan de urenlange busrit van
350 km naar St. Noa’s Family. Onderweg kreeg ze allerlei nare
opmerkingen van mensen die vonden dat ze onverantwoord
bezig was met zo’n kleine baby te reizen. Maar Veneranda was
vastbesloten: St. Noa’s is de beste plaats voor dit kindje.

Het verhaal van Agatha
Agatha is al jaren in St. Noa’s Family. Haar moeder stierf bij de
geboorte, haar vader kwam om bij een verkeersongeval.
De ouders van de moeder vroegen mij de baby op te nemen in St.
Noa’s Family. Dit hebben we gedaan.
Vanaf het begin was zij een echte huilbaby. Wij dachten dat ze
zich niet thuis voelde in onze grote
familie. In de vakantieperiode - als zij
bij opa en oma logeerde - huilde ze
veel minder. Inmiddels is ook de opa
overleden.
Agatha is nu 12 jaar. Zeer recent
medisch onderzoek heeft aangetoond
dat Agatha met een hartafwijking
is geboren. De ader, die het bloed
door het lichaam stuwt, is te nauw.
Vermoedelijk is dat de reden dat zij als
baby zoveel huilde.

Bij het onderzoek bleek ook
dat een van de hartkleppen
beschadigd is. Gelukkig kan
Agatha hieraan geopereerd
worden. Echter zo’n
operatie is heel erg duur,
zo’n ¤ 5.000. Een bedrag
dat St. Noa’s Family niet
zomaar heeft.
Maar toevallig of niet,
Sandra Kriegbaum uit Oostenrijk, die een paar maanden als
vrijwilligster bij ons had gewerkt, hoorde van de problemen van
Agatha. Zij heeft met behulp van vrienden en bekenden inmiddels
het geld voor de operatie bij elkaar gebracht. De operatie moet
nog plaats vinden, medische onderzoeken zijn gaande. Nu is het
afwachten wanneer er plaats is in het ziekenhuis en Agatha in staat
is de operatie te ondergaan.
U zult begrijpen dat ik erg dankbaar ben dat door de gulheid van een
vrijwilligster en haar aanhang het leven van een jong meisje gered
kan worden.

Familiebezoek
door onze speciale verslaggever: Alexander Pals (14)
Na deze week was het heel moeilijk om afscheid te nemen. Wat
mij na dit ontzettend bijzondere en indrukwekkende bezoek is
bijgebleven, is hoe geweldig de kinderen met elkaar om gaan. Ze
behandelen elkaar met respect en zijn een ware familie.

Afgelopen zomer heb ik samen met mijn ouders (Hugo en Miranda
Pals-Reiniers) en mijn broer Simon, oom Piet en St. Noa’s Family
bezocht. We hadden hier lang naar uit gekeken. Een belangrijke
reden van het bezoek was, dat mijn ouders samen met het bestuur
van St. Noa’s Family wilden overleggen over de toekomst van
St. Noa’s en wat verder nodig is in de organisatie.

“Ik heb gezien dat
St.Noa’s Family een
echte familie is”
Toen we na aankomst uit de auto stapten, werden we enthousiast
en hartelijk begroet door de kinderen van St. Noa’s die ons allemaal
de hand wilden schudden. We hebben veel gesprekjes gehad met
de kinderen, die ons trots alles lieten zien. Zij hadden voor ons een
officiële ontvangst voorbereid met een geweldige show van zang en
dans, waar elk kind met tomeloze energie aan mee deed.

Hier komen kinderen die eerst zo goed als geen toekomst hebben,
maar die toch onderdak, eten, liefde, een opvoeding en opleiding
en als belangrijkste: een toekomst krijgen.
Ik heb in de straten van Kampala pure armoede gezien, en ik heb
zoveel kinderen gezien waar het er behoorlijk somber voor uitzag,
als ze niet te maken hadden gekregen met St. Noa’s Family.
In St. Noa’s zag ik kinderen met elkaar spelen en als broers en
zussen voor elkaar zorgen die zonder St. Noa’s misschien wel nooit
met elkaar in aanraking waren gekomen.
Ik heb gezien hoe gelukkig oom Piet is daar, en hoe mensen
dankzij hem goed terecht zijn gekomen. Misschien wel het
allerbelangrijkste: ik heb gezien dat St. Noa’s Family een echte
familie is.

Een van de hoogtepunten van ons bezoek was een dag waarop
we met alle 115 (!!) kinderen van St. Noa’s (ook de kleinsten) op
stap gingen. Voor de gelegenheid waren 2 bussen geregeld. De
kinderen van St. Noa’s gaan nooit mee met schoolreisjes, omdat
daar eenvoudigweg geen geld voor is. Dit was dan ook een unieke
ervaring voor hen. We bezochten de kathedraal van Rubaga,
Kampala. In Namugongo leerden we de geschiedenis van de eerste
christenen van Uganda kennen, onderweg hadden we een gezellige
picknick. De stemming was fantastisch!
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