Nieuws van Piet en Pita

vanuit Noah’s Ark Kinderhuis
17e jaargang, nummer 3
Oktober 2017
Lieve vrienden en familie,
Na enkele heel drukke zomermaanden is het weer tijd voor een nieuwsbrief.
In juni zijn we een paar weken naar Canada geweest om daar onze vrienden en sponsors te
bezoeken. In die tijd kwamen bij Noah’s Ark 30 kinderen binnen; de meeste daarvan hebben
we ook weer kunnen terugplaatsen, maar zes zijn er nog bij ons.

AMBER
Op 21 mei werd er een kleine ondervoede baby achtergelaten bij
een ziekenhuis hier in de buurt. De politie riep onze hulp in en
uiteraard hebben we haar opgehaald. Een meisje van ongeveer zes
weken oud; ze woog slechts 1850 gram. We hebben haar Amber
genoemd. Een zielig hoopje mens wat we hebben zien veranderen
in een blije, goedlachse baby. Dat geeft ons een bemoediging om,
hoewel het soms heel moeilijk is, door te gaan met onze taak.

BEZOEK AAN CANADA
Op 22 mei vertrokken we naar Canada, waar we
eerst een paar dagen doorbrachten bij Pita’s
oudste broer en zijn vrouw. Ook hadden we
gelegenheid om al hun kinderen en een aantal
van hun kleinkinderen te ontmoeten. We hebben
hier erg van genoten. Daarna een lange, maar
ook prachtige rit, dwars door de Rocky
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Mountains, om een kerk te bezoeken. Zij ondersteunen al jaren
ons werk met o.a. de sponsoring van een flink aantal van onze
(school)kinderen. Toen weer terug door de bergen en daarna nog
een aantal kerken en vrienden bezocht en contact gelegd met
een Canadese organisatie, gerunt door goede vrienden, die
Noah’s Ark in Canada vertegenwoordigen. Kortom onze trip was
heel zinvol en we hebben er allebei van genoten.

LUCINDA
15 juni, de dag dat Lucinda werd geboren, was
voor haar een dag vol avontuur. Ze werd
namelijk eerst in krantenpapier en daarna in een
oud stuk laken gewikkeld en vervolgens aan de
kant van de weg achtergelaten. Door de politie
werd ze opgepikt en met grote spoed
meegenomen naar Noah’s Ark. In onze kliniek
kreeg ze eerste hulp; haar navelstreng werd
afgebonden, ze werd aan het zuurstof gelegd
en lekker opgewarmt. Haar gewicht was gelukkig niet te laag: 2300 gram. Ze kreeg de naam
Lucinda en werd welkom geheten in de Noah’s Ark Familie.
ADAM
14 augustus, opnieuw een baby die een thuis nodig had. Aan
het naveltje te zien schatten we hem op vier dagen oud.
Volgens de vrouw die hem bij de politie bracht had ze hem
gevonden op een vuilnishoop. Wij noemden hem Adam, een
mooi gezond jongetje van 2600 gram; het gewicht dus ook
niet problematisch. Na ongeveer vier weken kregen we
telefoon van de politie. De vrouwt die hem daar had gebracht
bleek de echte moeder te zijn en zij had spijt en wilde haar
baby heel graag terug. De politie stelde celstraf voor, maar
wij hebben dat kunnen veranderen in een taakstraf, die ze bij
ons mag uitvoeren. Moeder en baby zijn herenigd en zolang ze
hier is kan ze voor hem zorgen. Ze kon gelukkig nog starten
met borstvoeding en dat gaat goed. Wij hopen dat we eind oktober een gelukkige moeder met
haar baby kunnen zien vertrekken.
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GRACE
Op 4 september werden we opgebeld door de politie.
Een klein meisje van ongeveer een jaar oud was uit
een leeg huis gehaald. De buren hadden alarm
geslagen, omdat de vader het kind altijd opsloot in
huis en dan weg ging. De buren hadden een aantal
keer eten onder de deur door geduwd, zodat het
kind iets te eten kreeg . De locale overheid besloot het huis
open te breken en het kind te bevrijden. Daar troffen ze een
zwaar ondervoed meisje aan. Van de ouders ontbreekt ieder
spoor.
Haar naam is Grace, engels voor genade. Met de speciale
voeding die we hebben voor onze ondervoedingskliniek werd
Grace al snel sterker. Wel bleek dat ze TBC heeft; daar wordt
ze nu voor behandeld. Tegenwoordig is TBC goed te genezen.

MICHEL EN ROSA

Een tweeling van twee maanden oud. Uit Serere, een
dorpje in noordoost Uganda. De moeder overleed bij
hun geboorte. De eerste maanden werden ze in de
buurt opgevangen, maar nu kon dat niet langer. De
ouders waren nog jonge mensen; de moeder was 21 en
de vader 22 jaar
oud. Ze hadden
voor deze twee al
vier oudere
kinderen. Ze zijn
geboren op 5 juli 2017. Wij hebben ze op 6 september
opgehaald. Veronica ging mee om mij, Pita, te helpen
met het tweetal. Het zijn mooie gezonde baby’s. Michel
is de oudste. Met de vader hebben we afgesproken dat
hij ze na 2 jaar op zal komen halen.
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ELROY
Op 20 mei kregen we Elroy. Een jongetje van ongeveer anderhalf
tot twee jaar oud, met een serieus hartprobleem. Hij moet hier
zeer binnenkort aan worden geopereerd. Daarnaast kijkt hij erg
scheel. Door zijn moeder was hij achtergelaten bij het huis
waarvan zij dacht dat zijn vader daar woonde. Dit bleek niet zo te
zijn. Deze mensen ontkenden iedere familieband met hem. Toen wij
in Canada waren kwamen wij met een aantal mensen over hem in
gesprek en spontaan werd ons het geld voor de oogoperatie
gegeven. Helaas is de wachtlijst lang. Ondertussen zijn we zijn
werkelijke vader op het spoor gekomen. Hij bleek een neef te zijn
van degene waar Elroy was achtergelaten. De vader en de opa van
Elroy zijn bereid om voor hem te zorgen, maar kunnen zich de
operatie niet veroorloven. Wel hebben ze hem meegenomen naar
hun huis, dus Elroy is niet meer hier. We blijven in contact in verband met de operatie.
TERUGGEPLAATSTE KINDEREN
CHARLES werd op 30 mei teruggeplaatst bij zijn vader.
Ook SANDRA EN MARIA, over wie we in de vorige nieuwsbrief schreven, konden herenigd
worden met hun vaders.
KEVIN, waarvan de moeder bij Noah’s Ark een taakstraf van drie maanden moest doen,
omdat ze hem eerder had achtergelaten, is inmiddels samen met zijn moeder vertrokken.

ELIJAH EN RICK, twee
baby’s die we afgelopen jaar in
oktober en november kregen,
zijn samen geadopteerd door
een wat ouder echtpaar. De
man had al kinderen uit een
eerder huwelijk; zijn huidige
vrouw kan geen kinderen
krijgen en daarom besloten ze
tot adoptie over te gaan.
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BENJAMIN
Een baby die we anderhalf jaar geleden in huis genomen hadden, omdat zijn moeder bij de
geboorte was overleden, is begin September weer terug gegaan naar zijn vader. Hij mag nu
verder opgroeien in zijn eigen familie, wat toch het allerbeste is voor een kind.
DE SCHOLEN
Het laatste semester van het schooljaar is weer begonnen. Een flink aantal kinderen is
zenuwachtig, want in dit laatste semester worden examens gedaan. Op de basisschool, de P7
klas, moeten de kinderen laten zien dat ze klaar zijn voor de volgende school. Dit is een
landelijk examen dat best pittig is.
Op de secondary/vocational school heeft de 3de klas haar praktijk examens, de 4e klas de
examens voor O-level (een niveau waar je kunt kiezen om te stoppen en een baan te zoeken of
nog twee jaar verder te leren) en de 6de klassers doen eindexamen. Dit is het eerste jaar
dat we een 6de klas hebben; dit betekent dat onze oudste kinderen langzaam maar zeker de
richting opgaan om zelfstandig te worden. Al met al een spannende tijd, ook voor ons, met
veel extra studie uren voor de kinderen.

FAMILIEHUIS MEISJES (nummer 4)
Opnieuw werd er een family unit in gebruik genomen.
Dit keer weer een meisjeshuis.
Joan, Abigail, Manuela, Michaela, Dorothy, Hulda,
Simone, Jaelle en Fatuma kregen samen met hun
‘tante’ Evelyn een eigen huis.

VOEDSELSITUATIE IN UGANDA
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de schrijnende voedselsituatie in Uganda. De
extreme droogte heeft levens gekost en voedsel dat nog beschikbaar was onbetaalbaar
gemaakt. Gelukkig zijn uiteindelijk de regens gekomen en herstelt de situatie zich langzaam.
Velen van u reageerden met extra giften, waardoor wij de kinderen konden blijven voorzien
van het nodige eten. Hartelijk dank voor deze extra hulp, lieve mensen.
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Wat voor jullie de zomermaanden zijn is voor ons altijd
een periode met veel extra bezoekers. Zo hadden we
weer verschillende teams die hun steentje kwamen
bijdragen.
De kinderen genieten over het algemeen van de extra
aandacht. Ook de komende maanden krijgen we een groot
aantal bezoekers en teams uit Nederland en Duitsland,
voor één of enkele weken.

DOORGANGSHUIS
Zoals jullie lezen neemt het aantal kinderen dat onze hulp nodig heeft alleen maar toe.
Daarom willen we jullie graag betrekken bij een betere oplossing om dit probleem het hoofd
te kunnen bieden. We vinden dat we er een nieuw huis bij moeten bouwen, waar de kinderen
die tijdelijk onze hulp nodig hebben, kunnen verblijven.
In samenwerking met de Politie en de Kinderbescherming, waar ook de Rechtbank bij
betrokken is, willen we een huis bouwen waar constant ongeveer 30 kinderen terecht kunnen
voor tijdelijke hulp. Na korte of iets langere tijd kunnen ze dan, in samenwerking met de
overheden, weer teruggeplaatst worden op een veilige plek. Voor dit initiatief zijn we al
diverse keren benaderd door de Politie en Kinderbescherming.
We merken ook dat het voor de kinderen die bij ons verblijven behoorlijk bedreigend is dat
er constant kinderen komen en gaan. Zo krijgen we af en toe de vraag van onze kinderen
wanneer zij weg moeten. Voor ons, maar zeker voor henzelf, een pijnlijke vraag waar we graag
wat aan willen doen.
Omdat de bouw van dit huis buiten onze reguliere activiteiten valt willen we dit ook via
specifiek hiervoor aangetrokken fondsen financieren. Het benodigde stuk grond hebben we
al; het benodigde budget voor de bouw van dit huis is € 45.000,-.
Als u hieraan zelf wilt bijdragen, of als u wellicht organisaties kent die dergelijke projecten
meehelpen te financieren, dan kunt u uw bijdrage overmaken op ons algemene
rekeningnummer onder vermelding van “Doorgangshuis”.
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage en hopen dat u ons in de gelegenheid stelt om
snel met de bouw te kunnen beginnen.
Een hartelijke groet,
Piet en Pita Buitendijk
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VAN HET BESTUUR
Geachte lezer,
Omdat Piet en Pita Buitendijk na hun terugkeer uit Canada inmiddels allebei een paar keer
malaria hebben gehad ontvangt u deze nieuwsbrief wat later dan gebruikelijk.
Door de veranderingen in het klimaat, ook in Uganda heeft men daar last van, zijn er dit jaar
veel meer malariamuggen dan voorgaande jaren. Ook veel kinderen die bij Noah’s Ark wonen
of naar school gaan, maar ook vaste medewerkers, hebben dit jaar malaria gehad.
Voor het bestuur is dit een punt van zorg, omdat voor malaria nog steeds geen vaccin
beschikbaar is.
Gelukkig heeft het werk in Mukono allemaal doorgang kunnen vinden en zijn weer diverse
kinderen opgenomen en herplaatst.
Ook mochten wij in de zomermaanden weer de nodige bezoekers/vrijwilligers ontvangen; een
uitstekende manier voor versterking en uitbreiding van de contacten met onze achterban.
Zonder onze, en ik kan wel zeggen : heel trouwe, achterban die ons ondersteunt met middelen
via giften en sponsoring, maar ook met gebed, zou dit niet mogelijk zijn op de manier zoals
wij dit al jaren mogen doen. Hartelijk dank daarvoor.
Wij zien ook met dankbaarheid dat het aantal sponsors nog steeds toeneemt; bij een
groeiend aantal kinderen ook noodzakelijk. Wellicht overweegt u al enige tijd om een kind te
sponsoren en heeft deze nieuwsbrief u een laatste “zetje” gegeven. Het actuele overzicht
van kinderen die nog een sponsor nodig hebben vindt u op onze website.
Tenslotte wil ik ook als bestuurslid uw aandacht vestigen op onze wens om een doorgangshuis
te bouwen. Vanzelfsprekend zou het mooier geweest zijn als de Ugandese overheid dit zelf
zou regelen, maar vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, ook richting de kinderen die bij
ons wonen, is een dergelijk huis helaas noodzakelijk.
Wilt u wellicht nog nadere informatie over ons project, het doorgangshuis, of een presentatie
op school, vereniging, kerk etc., schroomt u dan niet om contact met ons op te nemen.
Gods zegen toegewenst.
Gert Brandwijk
bestuurslid
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STICHTING NOAH’S ARK CHILDREN’S MINISTRY UGANDA
Secretariaat:
M.E. Brandwijk-Smit
Batelier 14, 3362 JS Sliedrecht
Tel: 0184-415987
E-mail: nacmu-nederland@nacmu.org
Veldadres Piet en Pita Buitendijk:
PO Box 355, Mukono, Uganda
Tel: 00256-77 24 81 142 of
00256-78 27 99 712

E-mail: nacmu-uganda@nacmu.org
Bankrekeningnummers:

Ten name van: Stichting NACMU te Sliedrecht
NL84 RABO 0362 4140 17 Algemene giften/donaties
NL59 RABO 0362 4439 55 Kindersponsoring
NL37 RABO 0362 4439 63 Schoolsponsoring
NL22 RABO 0152 1874 21
Piet en Pita Buitendijk

Website: www.nacmu.org

K.v.K. nr. 23093271
Vraag ook de speciale gebedsbrief aan.
U kunt een kind sponsoren voor € 22,50 per maand.
Een schoolkind sponsoren kost per maand € 22,50.
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