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Structurele hulp aan kinderen in Uganda

Hoogste tijd voor een update!
Sinds onze vorige nieuwsbrief is er weer heel veel
gebeurd!
Allereerst was daar in november ons bezoek aan
CCP (met een bezoek door 2 Nederlandse sponsorfamilies), in december gingen alle kinderen op
een fantastisch kinderkamp en hield de onderbouwlocatie van het vakcollege Dr. Knippenberg uit
Helmond een sponsor-schaatsactie voor nieuw lesmateriaal voor de beroepsopleidingen van CCP. In
januari volgden onze medewerkers in Uganda een
intensieve training en startte evangelische basisschool Eden uit Dordrecht met een spaaractie voor
de bouw van een nieuwe huisje voor een arm gezin. In maart is onze prachtig vernieuwde website
online gegaan, zeker een bezoekje waard!
Verder valt er ook veel te vermelden over de
lopende bouwprojecten en de aanplant van het
aangekochte stuk landbouwgrond, meer hierover
verder in deze nieuwsbrief.
Verslag bezoek 1- 17 november 2008
In november 2008 zijn Fred en Lyda Meijer, Harald
en Margriet Mikkelsen en Corrie de Groot weer afgereisd naar Uganda. Het was een prachtige reis,
er zijn weer heel veel kinderen bezocht en verrast
met cadeautjes van hun sponsorouders uit Nederland!
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Verder mochten we weer de jaarlijkse diplomering
van onze trotse studenten bijwonen, in gezelschap
van een hooggeplaatste gast, de Ugandese minister van Jeugdzaken!

Trotse gediplomeerden!
Fred Meijer in gesprek met
de minister van Jeugdzaken

Met eigen ogen gezien...
Al heel wat jaren horen wij wat CCP tot stand
brengt: de bouw van 2 beroepsscholen en andere
goede dingen. Wij plannen al enkele jaren om CCP
en ook onze sponsorkinderen te bezoeken en nu
ging het ervan komen. Wij reizen met eigen auto
en gids omdat wij na het bezoek aan CCP
nog verder in Uganda op vakantie hopen te gaan.
Na een kort bezoek aan een ziekenhuis in Jinja reizen we samen met Fred en Lyda, Margriet en Harald en Corrie naar het dorpje Bufulubi en zien daar
heel wat sponsorkinderen. We geven hen de cadeautjes die vanuit Nederland zijn meegegeven.
We et en m et z n
allen. De mensen
hebben niet veel
maar we zien
blije gezichten en
na wat met de
sponsorkinderen
gepraat te hebben (interviews
gemaakt), gaan
we alweer op weg
Cora Bos interviewt een meisje
naar Mbale.

Corrie de Groot maakt een jongen
blij met een bal uit Nederland!

Wat een feest!

Het is een prachtig land maar de wegen zijn niet al
te best, zeker niet als je de binnenlanden in gaat.
We bezoeken de volgende dag een schooltje en
zien verschillende sponsorkinderen. Ook zij krijgen
kleine cadeautjes uit Nederland. Het is goed om
zelf te zien wat CCP allemaal voor deze kinderen
doet. De klassen zitten erg vol, de kindertjes op de
kleuterschool zingen als wij komen kijken.
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We m aken wat fot o s van de kinderen en m oet en
na een bezoek aan een waterval weer terug. Wel
weer wat uurtjes rijden door stof en kuilen, maar
het is de moeite waard. Het land is prachtig en we
hebben goed weer (niet te warm).
Ook bezoeken we natuurlijk het hoofdgebouw van
CCP. Geweldig als je ziet wat er staat, wat er in 25
jaar allemaal tot stand is gekomen door sponsoring
en het werk van de vele vrijwilligers.
We worden hartelijk ontvangen op school met zang
en dans van de leerlingen en gaan daarna het
nieuwe meisjesinternaat bekijken. De meisjes vinden het geweldig dat we komen kijken en zijn erg
blij met het nieuwe hostel en de bedden. Maarten
houdt nog een spontane toespraak en biedt 4
brandmelders aan voor het hostel. Het is er erg
gezellig met elkaar. Het is lunchtijd en we krijgen
een eigen gemaakte maaltijd, bereid door jongens
die voor kok leren.
Het smaakt prima en
is erg voedzaam.
Onder de lunch ontmoeten we nu onze
sponsordochter Betty.
Een erg lief meisje!
Geweldig als je ziet
wat de kinderen allemaal leren dankzij het
sponsorgeld. Ze is
klaar met de middelbare school en gaat nu Maarten en Cora Bos met Betty
verder om boekhouding te studeren.

Verslag kinderkamp 12- 18 december 2008
De kinderen keken er weer een heel jaar naar uit!
Eindelijk was het zover! Er waren maar liefs 210
kinderen die het kamp mee konden maken. Ook de
staf van CCP was zoals andere keren volledig aanwezig. Plaats waar het kamp werd gehouden: het
terrein van de Bugwere High school.
Het thema van het kamp was: zoek eerst het koninkrijk van God Dit thema was uitgekozen om
de kinderen bewust
te maken hoe belangrijk het is God in je
leven lief te hebben
en Hem boven alles
te plaatsen. Richt je
leven vandaag zo in,
dat het de dag van
morgen beïnvloedt ,
heette één van de
Lekker samen zingen!
workshops.

John Shilimi, één van de grotere sponsorkinderen
zei: wij hebben geluk dat we deze dingen mogen
leren. Konden alle kinderen van Uganda dit maar
hebben. Ons land zou beter
af zijn als er meer integere
mensen zouden zijn!
Yunus Wafulukhulu, een kleine jongen, zei: ik hou van
het kamp, iedereen houdt
hier van mij! (Yunus leeft
samen met een neefje bij
zijn oma).
Mozes, het sponsorkind
Jaïrus Wamukota stond in
Jaïrus op het kamp
van Ies en Tea komt ook het middelpunt van de belunchen. Hij leert voor
langstelling. In april 2008 heeft Jaïrus (een leuke
loodgieter. Met David,
knul van 16) door een ongelukkige val zijn nek geonze Ugandese chauffeur, broken en is daardoor vanaf zijn nek verlamd, echt
lopen zij na de lunch naar hartverscheurend! Eén van de dingen die Jaïrus
de moeder van Mozes. Zij zei was dat hij nu nooit meer mee zou kunnen naar
is een arme weduwe en
het kamp van CCP. Deze uitdaging is de staf van
woont dichtbij. We geven CCP in Uganda aangegaan en Jaïrus is, samen met
onze sponsorkinderen
zijn moeder die hem moest verzorgen, bij het
natuurlijk cadeautjes!
kamp geweest! Op de foto kunt u zien hoe Jaïrus
Wat een blije gezichten!
en zijn vrienden genieten van het samen zijn. Hij
Ies en Thea Bos met Mozes
ligt op bed en zit afwisselend in een rolstoel. VrijDe dag daarna openen Ies en Tea officieel met de
willig stonden kinderen vroeg op om hem te heldorpsoudst en erbij een huisj e ( zie proj ect t weede
pen. Ze duwden zijn rolstoel en gaven hem de afhuis in Uganda op de websit e) . Het is voor een
leiding die hij zo nodig had. Op de laatste avond
tante van een sponsorkind die ook voor veel ande- met een gezellig programma zong hij zelfs vanuit
re kinderen zorgt. Er sterven nog steeds veel ouzijn rolstoel en bewoog zo goed en kwaad als het
ders aan AIDS. Als iedereen wat heeft gezegd, is
ging zijn armen. Doordat Jaïrus er ook bij kon zijn,
het huisje geopend.
was het dit keer wel een heel bijzonder kamp!
Natuurlijk werden ook de kerstcadeaus uitgedeeld.
Het is geweldig om zelf ter plekke te zien wat door Namens alle kinderen willen wij de gulle gevers die
de jaren door CCP allemaal tot stand is gebracht.
dit allemaal mogelijk maakten heel erg bedanken!
Het was een indrukwekkend bezoek maar het blijft
nog wel voorlopig nodig dit prachtige project te
Dit jaar in december hoopt het CCP team vanuit
steunen. En we gaan zeker nog een keer terug
Nederland het kamp zelf mee te gaan maken. We
naar dit fantastisch mooie land!!
willen dan alle kinderen namens hun sponsor hetzelfde cadeau geven. Om deze reden zullen we dit
Maarten & Cora Bos en
jaar geen aparte cadeaus meenemen. Dit om ieIes & Tea Bos
dereen evenveel te kunnen verrassen.
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Update bouwprojecten

Zoals u weet, heeft CCP 2 schoolgebouwen. De
school in de stad Mbale is nu voor 80% klaar
(diverse opleidingen). Tijdens ons laatste bezoek, afgelopen november, mochten we de ingebruikname van de nieuwe vleugel op de eerste
verdieping meemaken. De bouw kon weer plaats
vinden door de
steun van enkele
trouwe donors en
de verdubbeling
door Impulsis. Op
de foto s hieronder
is goed de situatie
vóór en ná de laatste uitbreiding te
zien.

Bij de technische school net buiten de stad
Mbale is een mooie poort gebouwd met
wachtershuisje en fietsenstalling. Voor 2009
staat de uitbreiding van de technische school
met vier lokalen/workshops op de planning.
Deze wordt bekostigd door de Hans van Bokkem
Foundation.
Update landbouwproject

CCP heeft dankzij twee mooie giften, die door
Impulsis verdubbeld werden, in 2008 veertig
hectare vruchtbare grond aangekocht. Afgelopen
maand is een deel hiervan al bewerkt en ingezaaid met maïs. De maïs is duur en kan behalve
voor eigen gebruik voor de studenten ook goed
verkocht worden.
Ons voormalig sponsorkind en nu bestuurslid
Joseph Muyeti heeft naast CCP ook een stuk
grond aangekocht. Dankzij
zijn studie in
Wageningen
aan de Landbouw Universiteit (met
een Nederlandse studiebeurs) kunnen we nu
met zijn adviezen en
kennis het
land optimaal Joseph Muyeti wijst de grenzen van het
benutten. De
land aan.
helft wordt
traditioneel
bebouwd en de andere helft volgens de methode
farming Gods way . Dit betekent dat de grond
duurzaam wordt bewerkt, niet afgebrand en
zonder kunstmest en chemicals. Op deze manier
wil CCP ervaring opdoen met deze vorm van biologische landbouw.

Er is een souterrain met 2 beveiligde computerlokalen, de begane grond met 4 lokalen en een
grote deelbare aula, drie winkels aan de straatzijde voor verhuur en eigen gebruik en de eerste
verdieping met nu 6 lokalen. De laatste fase, die
gepland staat voor 2010, bestaat uit de bouw
van nog 3 lokalen op de eerste verdieping en
dan is het dak helemaal dicht.

Ons bestuurslid Henri Oosthoek opent het project in bijzijn
van de dorpsoudsten door het eerste gras te kappen .

