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Structurele hulp aan kinderen in Uganda

In deze nieuwsbrief vindt u dit keer een verslagje van het bezoek van Joram en Hanneke aan Uganda,
een update van het landbouwproject, het nieuwe schoolfonds, de actie van de Gideonschool en de
mooie actie van een jonge Slowaakse sponsor. Ook stellen we weer 2 kinderen op de wachtlijst aan u
voor.

Bezoek aan CCP
Afgelopen zomer hebben Joram Oosthoek en Hanneke Kool zich ingezet voor
CCP. Ze zijn heel hartelijk ontvangen door het team in Mbale. Zij hebben
onder meer hun sponsorkind Newton ontmoet, scholen bezocht en een start
gemaakt met het implementeren van het STAR model voor onderwijsverbetering. Joram heeft gewerkt aan het optimaliseren van de rapportage met
het nieuwe softwarepakket. In het weekend hebben James en Nathan hen
meegenomen voor een mooie tocht door 'de jungle'. Zo hebben ze de Chebonet Falls (watervallen) bezocht en later ook de Sipi Falls gezien. Een bezoek aan 'the farm' maakte ook deel uit van het programma. Joram werkt
bij Koppert BV., het bedrijf dat ook een hoofdsponsor is van landbouwproject van CCP. Ze schrijven dat ze de tijd bij CCP heel positief ervaren hebben en dat ze ontzettend veel plezier gehad hebben. Ze zijn dankbaar voor
het warme welkom en de gastvrijheid van CCP Uganda.

Maïs oogst zeer succesvol!

Nieuw schoolfonds Hans van Bokkem Foundation
De Hans van Bokkem Foundation heeft voor
de leerlingen van de technische school een
schoolfonds in het leven geroepen. Voor de
leerlingen die hun schoolgeld niet kunnen betalen is er nu de mogelijkheid om een beurs
aan te vragen. Een selectiecommissie kan dan
een beurs van 25 of 50% toewijzen. Ook voor
de studenten aan de andere beroepsopleidingen zouden we graag zo’n schoolfonds oprichten. Als CCP zijn we er vooral voor de meest
kwetsbare groep. De studenten waar we het
hier over hebben zitten niet in het CCP sponsorprogramma, maar zijn jongeren uit armere
gezinnen.
Stuur ons een mail als u hier meer informatie
over wilt hebben!

De maïs oogst van ons landbouwproject was dit
jaar zeer succesvol. Vorig jaar spoelde de complete oogst weg door de overvloedige regens.
Dit jaar was de oogst net op tijd binnen. De opbrengst bedroeg ongeveer 90% van wat het
maximaal had kunnen zijn. De studenten van de
beroepsopleidingen werden ook ingezet om de
oogst met man en macht binnen te halen voordat de regens zouden beginnen. In Uganda betekent dat vooral heel veel handwerk en geen
grote oogstmachines zoals bij ons. Na het drogen werd de maïs verwerkt en geschikt gemaakt voor opslag en gebruik op de scholen.

Gideonscholen leveren Gideon prestatie!

Structurele hulp aan kinderen in Uganda

In de nieuwsbrief van februari hebben we al vermeld dat op 2 locaties van de Gideonschool in Nieuwerkerk a/d IJssel een jaar lang
gespaard wordt voor het geitenproject van CCP.
De kinderen spaarden maar liefs een bedrag van 2.500 euro bij
elkaar!
Dit betekent dat er zeker 30 vrouwen 2 geiten krijgen en zo samenwerkend hun inkomen kunnen verhogen! Wat geweldig! Sommige vrouwen die al eerder geiten ontvingen, bezitten al een koe!
Bedankt lieve kinderen, ouders en leerkrachten van de
Gideonschool!

Het mooiste cadeau!
Deze zomer was Adam Kreškóciová, (een jongen van 9 jaar uit Slowakije) met zijn ouders en 2 broers op vakantie in Nederland. Tijdens een
gezellige BBQ vertelde Mara Oosthoek aan hen over de reis die zij afgelopen maart naar CCP heeft gemaakt. Dit heeft grote indruk op Adam
gemaakt want ruim een maand later kreeg ik een mailtje van hem met
de vraag of hij het geld dat hij op zijn verjaardag had gekregen aan
een kind in Uganda kon geven. Nou.. natuurlijk kan dat!! Het geld
gaat aan een heel goed doel besteed worden: 5 broers die voor elkaar
zorgen omdat hun beide ouders zijn overleden, dit noemen wij een
‘Child Headed Home’. Deze jongens hebben het erg moeilijk, hebben
weinig eten en nauwelijks kleding. Een paar weken later kwam er weer
een mail uit Slowakije met de mededeling dat deze familie heel graag
deze 5 broers maandelijks willen ondersteunen omdat ze hopen hen
hiermee hen het leven iets gemakkelijker te maken. Er worden ook
brieven geschreven aan de jongens!
Inmiddels heeft Adam op school een presentatie over CCP gehouden
en heeft door zijn verjaardagcadeau weg te geven, zelf het mooiste
cadeau gekregen.
Margriet Mikkelsen

Sponsorouders gezocht voor…
Maria

Maria is 9 jaar oud en volledig wees.
Haar vader overleed door een hartstilstand in 2008, haar moeder kwam om
bij een tragisch verkeersongeluk in
2010. Maria bleef achter met 2 oudere
zussen. Ze woont bij haar opa, die erg
arm is. De familie leeft van de
opbrengsten van de tuin. Maria zit in
groep 6.

Julius

Julius is 8 jaar oud en volledig wees.
Zijn vader kwam om bij een motor
ongeluk in 2009, zijn moeder stierf
tijdens een bevalling in 2008. Zij lieten
6 kinderen achter, 2 jongens en 4
meisjes. Julius is de vierde in de rij. De
kinderen wonen bij hun oma, die erg
arm is. Julius zit in groep 5.
Wilt u helpen?
Bezoek dan onze site voor meer informatie over kindsponsoring en aanmelding.

Kijk op onze website WWW.CCP-UGANDA.ORG voor foto’s en achtergronden van de kinderen op de wachtlijst.
Verder vindt u op onze site en op onze Facebook pagina leuke filmpjes over het werk van CCP!

