Adventsactie 2018
St. Noa’s Family, een thuis voor kinderen in Kampala, Oeganda
Met de geboorte van Jezus is het Licht in de wereld gekomen, waardoor wij niet meer in duisternis
hoeven te leven. Binnenkort zullen wij – letterlijk – van meer licht kunnen genieten. Dankzij de
fantastische Adventsactie in de Gerardus Majella parochie in Utrecht zullen we in St. Noa’s Family
een lang gekoesterde wens in vervulling kunnen laten gaan. De gebouwen zullen in 2019 worden
voorzien van zonnepanelen. Dit is hard nodig omdat de huidige verlichting slecht is (weinig lampen),
de stroomvoorziening onbetrouwbaar en de energie duur in Oeganda. Ik ben u zeer dankbaar dat het
streefbedrag zelfs is overschreden, het eindbedrag van
€9.500,- is om stil van te worden. Geweldig! Hiermee
gaan wij aan de slag en ik zal u gedurende het jaar de
vorderingen van het project doorgeven.
Dankzij uw hartelijke reacties en gebed voel ik mij enorm
gesteund! Het is hartverwarmend hoe deze Adventsactie
het missionaire werk een steun in de rug geeft, heel
concreet en rechtstreeks aan de kinderen in St. Noa’s
Family in Kampala. Bedankt voor uw gebed, morele en
financiële steun.
Pater Piet Hooyschuur, Missionary of Africa

Structurele ondersteuning van St. Noa's Family
Mocht u overwegen om de kinderen van St. Noa's Family structureel te steunen, dan kan dat op 2
manieren:
1. Adoptieprogramma via het bisdom Roermond
St. Noa's Family is opgenomen in het financieel adoptieprogramma van het missieburo van het
bisdom Roermond. U wordt gekoppeld aan een van de kinderen van St. Noa's Family. Door het
directe contact dat het missieburo heeft met Pater Piet Hooyschuur, ontvangt u (minimaal 1 maal per
jaar) via het missieburo een foto met informatie over ‘uw’ adoptiekind en zijn of haar ontwikkeling.
De minimale maandelijkse bijdrage is gesteld op €20,-.
Meer informatie: https://www.missieburo.nl/kindadoptie/
2. Via de stichting ‘steunfonds Pater Piet Hooyschuur’
Uw structurele bijdrage zal gebruikt worden voor voeding (waarvan de kosten almaar stijgen), maar
ook voor beroepsonderwijs, medicijnen en zorgkosten. Deze kosten variëren en worden veelal niet
gedekt door de maandelijkse adoptie-bedragen. Structurele bijdragen op dit vlak zorgen daarom
voor een grote verlichting.
De stichting brengt minimaal 1 maal per jaar een Nieuwsbrief uit aan alle donateurs waarvan de
adresgegevens bij ons bekend zijn. In verband met de nieuwe privacy wetgeving mogen banken geen
adresgegevens meer aan ons doorgeven en dient u deze daarom zelf aan de stichting te verstrekken:
stichtingpaterhooyschuur@gmail.com. Alvast dank voor uw moeite. De stichting is aangewezen als
ANBI en daarbij behorende wetgeving, waardoor giften belasting aftrekbaar zijn en financiële
verantwoording op de website wordt gepubliceerd.
Meer informatie kunt u opvragen via het eerder genoemd mail-adres (dat beheerd wordt door
familie van Pater Piet) en op de website van de stichting:
https://www.stichtingpaterhooyschuur.com/st-noas-family.html

