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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 2012, een update van het huisvestingsproject en het waterproject. We laten u kennis maken met een aantal medewerkers in Uganda en graag stellen wij weer 2 kinderen op de wachtlijst aan u voor.
Verslag bestuursreis november 2012
Het was een goede reis, er zijn weer heel veel kinderen bezocht, ruim 110!
En wat waren de kinderen blij met hun fotoboekjes! En dit jaar hebben wij
voor het eerst iedereen in Nederland de mogelijkheid gegeven om ons te
volgen via Facebook! Dit bleek een groot succes! Een aantal sponsors werd
verrast met een foto van hun sponsorkind, die trots weer hun foto liet zien…
Wat komen twee werelden dan plotseling dicht bij elkaar. En wat groeit de
betrokkenheid vanuit Nederland dan op een geweldige wijze!
Er is ook weer volop vergaderd. We bespraken de economische situatie op
de scholen, we namen de projecten door en vergaderden met het internationale bestuur. We bezochten ook een school
die meedeed aan het onderwijsverbeteringsprogramma maar geen stromend water in de buurt had. We spraken
met lokale bestuurders en waren aanwezig bij de diplomering van onze
studenten uit het beroepsonderwijs met als eregast de culturele leider,
de ‘Emurimuri Ateso’ (de traditionele koning van het volk, op de foto
naast directeur James Kidulu).
N.B. Tijdens het zingen van het Wilhelmus stortregende het zo hard dat
de blazers halverwege het water uit hun blaasinstrumenten moesten laten lopen.
Jaarlijkse kinderkamp met als thema ‘Draag elkaars lasten’
De jaarlijkse kampweek werd dit keer gehouden op het terrein van het St. Paul’s College in Mbale.
Slechts op 4 km afstand van het kantoor! Wel 272 kinderen waren van de partij. Het thema was:
‘draag elkaars lasten’. Er waren weer bijbelstudies, workshops, sportactiviteiten, spellen, een gezellige
bonte avond en als extra een traktatie van fruit en een cakeje. Dit was voor het eerst, de kinderen
waren onder de indruk en vonden het erg lekker! Voor alle kinderen is dit een uniek uitje/vakantie. De
meesten willen niet naar huis aan het einde van het kamp. Een studente in Kampala vroeg ons met
nadruk: jullie blijven toch wel de kampen organiseren, die zijn zo goed…!!
En natuurlijk dit jaar ook weer de kerstcadeaus die ze zelf mochten kiezen. Ja, en dan kiezen de
meeste kinderen schoenen, andere kleren, een matras (foto) en sommigen zelfs een koffer.
Alle sponsors: Hartelijk bedankt!

Huisvestingsproject
We hebben begin februari de actie met de Wilde Ganzen afgerond voor 4 nieuwe huisjes. Al het benodigde geld is binnen!
De Wilde Ganzen gaven 55% premie op de giften van de sponsors, waardoor CCP nu aan de slag kan met 4 huisjes. Afhankelijk van de lokale situatie wordt er met steen of met klei
gebouwd. Door de actie kunnen de huisjes zo nodig ook van
regenwateropvang worden voorzien. De totale opbrengst is
€10.230. Dank aan alle sponsors.

Structurele hulp aan kinderen in Uganda

Waterproject
Op 29 oktober werd CCP’s eerste waterput officieel geopend in Bufulubi!
Alle lokale leiders, een parlementslid, het schoolbestuur, de ouders en
de kinderen en veder het hele dorp was present. Na vele en lange toespraken en een gebed was het zo ver. De ceremoniële handeling was
het pompen van het eerste water door Fred Meijer samen met een
schoolkind. Daarna dronken een kind, een onderwijzeres en een vrouw
uit de buurt symbolisch het eerste water. Met veel dank aan de Nederlandse sponsor van het project. We zijn nu hard bezig met het tweede
en derde waterproject. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.
Achter de schermen bij CCP Uganda
Het kloppend hart van CCP blijft het maatschappelijk werk dat zich bezig houdt met de kinderen uit het
sponsorprogramma. Zij zorgen als ouders voor hen. De werkers bezoeken de kinderen thuis en op
school, geven hen schoolspullen, betalen hun schoolgeld, geven counseling en gaan aan de slag met
allerlei andere noden die ze tegen komen.
Ze doen hun werk met groot plezier ondanks de complexe problemen die ze tegen komen zoals families
met aids. Wat een pijnlijk moment om aan de moeder of het sponsorkind te moeten vertellen dat ze
HIV positief is. CCP zorgt dat ze professionele hulp en medicijnen krijgen, bidt met hen en belooft hen
te zullen helpen en steunen. Zo ook families
met alcohol, vaak worden de kinderen naar
een boarding school
(een schoolinternaat)
gestuurd om hen uit het
alcoholmilieu te halen.
Familieconflicten, kinderen helemaal zonder
steun van familie, etc.
Hiernaast de foto’s van
onze medewerkers: van links naar rechts: Bessy ,hoofd van het maatschappelijk werk, David, maatschappelijk werker, Robina, assistente maatschappelijk werk, Joyce, onze vrijwilligster.
Sponsorouders gezocht!
Graag stellen we weer twee kinderen aan u voor die op de wachtlijst staan, helpt u weer
mee? Het zijn dit keer 2 wat oudere kinderen waarvan de sponsors zijn gestopt. Misschien
heeft u thuis wel een puber die zich sneller betrokken voelt bij een wat ouder sponsorkind?!
Bernard
Bernard is 18 jaar oud. Zijn vader stierf in 2000 aan AIDS, zijn moeder leeft nog maar heeft helaas ook
AIDS. Bernard heeft 1 jongere broer. Zijn moeder is er slecht aan toe en inmiddels bedlegerig. Het gezinnetje leeft van de opbrengsten van de tuin en is erg arm. Bernard zit nog maar in groep 8.
Phoebe
Phoebe is 15 jaar oud en volledig wees. Haar vader stierf in 1997
aan AIDS (Phoebe was toen nog maar 9 maanden oud) en haar
moeder stierf in 2006 aan AIDS. Op de leeftijd van 8 jaar werd
Phoebe volledig wees. Haar ouders lieten 4 kinderen achter, 2
jongens en 2 meisjes. Phoebe is de jongste. Phoebe heeft het
geluk dat haar oma (een gepensioneerde basisschool lerares)
haar en haar broertjes en zusjes een thuis kan bieden. Oma
heeft geen inkomen, maar krijgt soms wel hulp van haar dochter.
Ze leven een armoedig leven, oma kan de kinderen niet goed
onderhouden. Phoebe zit in de tweede klas van de middelbare
school.
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 en op onze nieuwe facebook pagina leuke filmpjes over het werk van CCP!

