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Structurele hulp aan kinderen in Uganda

In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over o.a. onze laatste bestuursreis in november 2011, een update van het geitenproject, het huisvestingsproject, het landbouwproject, het waterproject en graag
stellen wij weer 2 kinderen op de wachtlijst aan u voor.
Verslag bestuursreis november 2011
Het was een goede reis, hoewel we door ziekte minder konden doen dan we
gehoopt hadden. Er zijn weer heel veel (vooral nieuwe) kinderen bezocht.
Er is volop vergaderd, we bezochten een school
die meedeed aan het onderwijsverbeteringsprogramma, spraken met lokale milieu- en landbouwambtenaren over het landbouwproject,
openden een huisje van een alleenstaande vrouw
met 7 kinderen, aten samen met de vrouwen van
ons eerste geitengroepje, waren aanwezig bij de
De eregast houdt zijn speech
diplomering van onze studenten uit het beroepsonderwijs met als eregast de culturele leider, de ‘Umukuka masaba’ (letterlijk: grootvader van het volk).
Tijdens de graduation, waar 325 studenten hun diploma ontvingen, werd
door Birthe Mikkelsen de nieuwbouw van het meisjesinternaat officieel geopend.
Een prachtige ervaring, door Christine Ouweneel
Afgelopen november ben ik mee geweest met de bestuursreis. Toen we nog in Uganda woonden, was ik al vaker in
Mbale geweest voor vergaderingen van CCP, maar ik had
nooit de gelegenheid mee te gaan op huisbezoeken. Het
was heel bijzonder één van de gesponsorde huisjes te bezoeken. De alleenstaande vrouw was in staat geweest het
huisje zelf tot op raamhoogte te bouwen, daarna was het
geld op. Geweldig dat we haar, dankzij het huisvestingsproject verder konden helpen om het helemaal af te maken.
Alles zag er netjes en verzorgd uit, tot aan de bloemen in
de perkjes en het prachtige met lokale materialen gemaakte
sanitair! Het leuke was dat Harald en Margriet het huis ‘officieel’ mochten openen met het doorknippen van een lint en een gebed. Heel feestelijk allemaal! Als je ziet hoe dankbaar zo’n gezin is nu in
een behoorlijk huisje te wonen, besef je eens te meer hoe belangrijk en noodzakelijk dit huisvestingsproject is. Alle gulle gevers, namens de diverse gezinnen, heel hartelijk bedankt! We hopen dat we
met dit project door kunnen gaan en nog meer gezinnen in de toekomst kunnen helpen.
Geitenproject
Veel van u hebben inmiddels een geitenbon gekregen of gegeven ter gelegenheid van een verjaardag
of feestje! We hebben de eerste groep vrouwen die van ons geitenproject profiteerden, bezocht. Dertien vrouwen (weduwen/oma’s) hebben dit jaar een geit gekregen. Het is de bedoeling dat ze als
groep leren samenwerken, een spaarpot aanleggen en leren ondernemen. Zo zullen ze in de toekomst een kans krijgen uit de
armoedespiraal te komen. De vrouwen hadden ter ere van ons
bezoek een maaltijd gekookt met elkaar. Een van de vrouwen
bedankte ons uit naam van alle vrouwen en zei dat ze tot tranen
toe geroerd was maar het waren wel tranen van vreugde! Bedankt mensen in Nederland dat jullie eraan gedacht hebben om
te geven. Na afloop bewonderden we natuurlijk ook de geiten.
Inmiddels heeft James onze directeur een beleid geschreven met
de spelregels voor het project. Volgend jaar hopen we bij ons
bezoek meer van deze groepen te bezoeken Nog nooit een geit
cadeau gedaan? Bezoek onze website www.ccp-uganda.org en
kijk onder kopje <doneren>.
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Landbouwproject
Voor het landbouwproject was 2011 een bewogen jaar met ups
en downs. De oogst was kort voor ons bezoek binnen gehaald,
maar de opbrengst viel erg tegen. Door de late planting en
droogte tijdens een groot gedeelte van het seizoen en door de
extreme regens daarna, is er toch het nodige verloren gegaan.
CCP Uganda heeft de hulp ingeroepen van Emerging World
(www.emergingworld.com). Dit is een non profit organisatie
die wil adviseren om met eenvoudige maatregelen veel beter
met de omstandigheden van droogte en overvloedige regens
om te gaan. Deze maand is uit de UK een water ingenieur als
vrijwilliger begonnen met inventariseren en met het maken
van een voorstel. Daarnaast is er hulp toegezegd om met beter zaaimateriaal een goede start te maken. We zien uit naar een rijke oogst dit jaar!
Harald & Margriet Mikkelsen
Waterproject
Na een lange tijd van voorbereiden en nadenken zijn nu de eerste concrete stappen gezet voor het
nieuwe water- en sanitatie project! Het idee om met touwpompen te gaan werken is opgegeven omdat
dit erg veel organisatie vereist en omdat het voor CCP moeilijk duurzaam is te maken. Na een workshop van Impulsis over dit onderwerp werd het duidelijk dat we ons, naast het
boren van traditionele waterpompen, gaan richten op rainwater harvesting.
(regenwater opvangen).
We starten met de aanleg van een waterpomp bij een grote basisschool in Bufulubi, een arm dorp in Oost Uganda. Hier wonen een groot aantal van onze sponsorkinderen. Er is groot gebrek aan schoon drinkwater, de mensen en veelal kinderen lopen nu nog grote afstanden naar een vuile waterbron of rivier en moeten daarbij een weg oversteken. De dorpelingen hebben onder leiding van CCP
directeur James een watercomité gevormd dat de taak heeft te zorgen voor lokale fondsenwerving. Ook moet de lokale overheid mede verantwoording dragen
(z.g. ownership). CCP Nederland heeft toegezegd een belangrijk deel van de
kosten te gaan betalen. Daarnaast willen we onze eigen technische school en het
hostel voorzien van een watertank om regenwater op te vangen. Als derde willen
we huisjes van sponsorkinderen gaan selecteren. Deze komen dan in aanmerking voor een dakgoot en watertank. In de toekomst willen we tenslotte nog
workshops gaan geven over sanitatie.(hoe maak je je eigen hurktoilet).
Sponsorouders gezocht!
Graag stellen we weer twee kinderen aan u voor die op de wachtlijst staan, helpt u weer
mee?
Sonia
Sonia is 6 jaar oud en volledig wees. Haar vader
stierf in 2008 aan AIDS, haar moeder in 2011. Ze
lieten 3 kinderen achter, Sonia en haar 2 oudere
broers. Zij wonen nu bij hun oma, die al veel
weeskinderen opvangt. Sonia zit in groep 4.
Emma
Emma is 7 jaar oud en zit in groep 3. Zijn vader
overleed aan acute malaria. Emma woont met zijn
twee zusjes bij zijn oma die erg arm is en leeft van
de opbrengsten van haar tuin. Moeder heeft haar
kinderen in de steek gelaten en trouwde met een
ander man.
Wilt u ook sponsorouder worden? Ga dan
naar onze site en vul het formulier in
(vermeld de naam van het kind).

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 leuke filmpjes over het werk van CCP!

