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Structurele hulp aan kinderen in Uganda

We hadden ook gelegenheid 2 sponsorkinderen te
bezoeken waaronder het sponsorkind van Joop en
Afgelopen maart bezochten Hans en Christine Ou- Ria. Ze woont bij
weneel (secretaris CCP NL) samen met Joop en Ria haar oma (beide
ouders zijn overvan den Dool (sponsorouders) CCP in Mbale.
leden), die ontChristine vertelt: ‘Het was een blij weerzien na 1½ zettend vereerd
jaar. Doordat we 12 jaar in Uganda gewoond heb- was ons in haar
ben, konden we CCP regelmatig bezoeken en ken- huisje te mogen
ontvangen. Rose
nen we de meeste leden van de staf.
was natuurlijk blij
met de meegebrachte cadeautjes uit NederJoop en Ria met hun sponsorkind Rose
land. Voor deze
weeskinderen is een persoonlijk cadeautje of briefje heel speciaal: er is iemand die aan jou denkt!
Mocht u iets mee willen geven voor uw sponsorkind
dan kan dat weer tijdens het volgende bezoek in
oktober /november. Meer daarover vind u in de
volgende nieuwsbrief.
Verslag bezoek CCP maart 2010

Christine, Joop & Ria op de foto met de Ugandese CCP medewerkers, links onderaan de directeur van CCP Uganda: James Kidulu.

We waren onder de indruk van de voortgang van
de bouwactiviteiten. De 2 extra leslokalen en de 2
workshops bij de technische school waren helemaal
klaar en uiteraard al volop in gebruik. Alles zag er
netjes en verzorgd uit. Geweldig dat dankzij de
sponsors de technische school nu goed kan draaien
en meer studenten de gelegenheid hebben een beroepsopleiding te volgen.
Bij het grote schoolgebouw was de ontvangsthal
bijna klaar, op wat afwerking na. We hebben gehoord dat die inmiddels helemaal klaar is. Een
prachtige multifunctionele ruimte voor officiële en
andere schoolactiviteiten.
Ook de nieuw gestarte opleiding voor kapster/
schoonheidsspecialiste zagen we voor
het eerst.
Leuk te zien
hoe serieus de
studenten de
praktische les
‘haar inchten’ demonstreerden!

Ik had al veel gehoord over het project ‘een tweede huis in Uganda’ project en wilde dus ook graag
een huisje bezoeken. De tocht door de steile bergen over de smalle paadjes was niet mijn favoriet
(vreselijk eng), maar ik ben blij dat ik nu zelf gezien heb hoe belangrijk dit project is.
De moeder, een weduwe, liet vol trots haar huisje
zien, inclusief de 2 matrassen die de 2 gesponsorde kinderen tijdens het jeugdkamp hadden gekregen.
Voor een gezin
van 8 personen de
enige ‘bedden’ in
het huis. Verder
was er alleen een
klein tafeltje en
een stoeltje, dat
was al het meubilair. Het oude
huisje was inmiddels half ingestort
en wordt tijdens
de regentijd gebruikt om in te
koken.
Het oude huisje dient nu als kookplek.

Dan moet je toch even slikken en realiseer je je
weer hoe nodig die structurele hulp van CCP voor
deze gezinnen is en hoe rijk wij zijn.’
Christine Ouweneel

Structurele hulp aan kinderen in Uganda

Nieuw project ‘Geef een geit!’ groot
succes!

Landbouwproject ‘Farming & Feeding’

Steeds meer mensen denken aan ons nieuwe project ‘Geef een geit’ als zij op verjaardagsvisite
gaan! Door een mailtje te sturen aan info@ccpuganda.org met het verzoek om een geitenbon is
het zo geregeld. Het bedrag dat u wilt schenken,
bepaalt u zelf en geeft u aan ons door. Vervolgens
krijgt u de geitenbon zo spoedig mogelijk toegestuurd, met het verzoek het bedrag aan ons over
te maken.

In onze vorige nieuwsbrief in februari vertelden wij
u al dat wij willen investeren in materiaal voor ons
landbouwproject. Inmiddels hebben wij een gepensioneerde akkerbouwer bereid gevonden ons te
begeleiden bij het uitzoeken van geschikte machines. In zijn familiekring vond hij voor ons een
geschikte maïsplantmachine, die
vervolgens
geschonken werd
door Uitzendbureau
Perflexxion uit Berkel
en Rodenrijs! Verder
is er een Massy Ferguson tractor en aanhanger, een ploeg en een
maaier aangeschaft voor het project. De machines
zijn 9 juni in Oud Beijerland ingeladen in een container. Via de havens van Rotterdam zal de container aankomen in de havenstad Mombassa in
Kenia, om per vrachtwagen naar ons project in
Oost-Uganda te worden vervoerd. Zie hieronder
twee foto’s van het inladen.

Vraag ook eens geitenbonnen voor uw verjaardag!
Verwijs de mensen gewoon naar onze site, daar
staat duidelijk vermeld hoe te handelen.
Het is toch fantastisch als uw verjaardag zo veel
goeds mag brengen bij de gezinnen die geselecteerd worden voor een inkomensverhogend middel,
zoals een geit, een koppel kippen of gereedschap!

6 kinderen uit huis geplaatst
In november van het afgelopen jaar kregen wij van
de sociaalwerkster van CCP-Uganda te horen dat
het uiteindelijk gelukt was om 6 van onze sponsorkinderen door de rechter uit huis te laten plaatsen.
Tijdens ons vorige bezoek was al duidelijk geworden dat voor 4 kinderen de thuissituatie slecht
was. De kinderen werden door hun oma’s verzorgd, maar die hadden meer interesse in drank
dan in de kinderen. De kinderen kregen niet of
nauwelijks te eten en moesten vaak hard werken.

We hebben al sponsoring voor de maïsplantmachine en het totale transport. Wij zoeken
sponsors voor het resterende bedrag van 16.500
euro! Heeft u het op uw hart uw steentje bij te
dragen aan dit project, stort dan uw bijdrage op
giro 77491 o.v.v. ‘machines landbouwproject’.

Sponsorouders gezocht

Wij zoeken nog sponsorouders voor deze kinderen,
Met inzet van CCP en behulp van de jeugdpolitie en bekijk de info op www.ccp-uganda.org en help
mee!
rechtzaken werden de kinderen voor 3 jaar aan
kinderhuis WATOTO in de hoofdstad Kampala toegewezen. De ervaring leert dat kinderen nagenoeg
nooit meer terugkeren naar hun oude woonomgeving. WATOTO neemt alle kosten voor verzorging,
scholing, kleding et cetera voor hun rekening. Door
de sociaalwerkster van CCP zal “op afstand” contact worden onderhouden over het wel en wee van
de kinderen. De sponsorouders van deze kinderen
zijn vanzelfsprekend op de hoogte gebracht van
het feit dat hun kind niet langer onderdeel uitmaakt van het sponsorprogramma van CCP. Het
Nederlandse bestuur is erg dankbaar dat 6 van onze kinderen uit een voor hen onhoudbare situatie
konden worden weggehaald.
WATOTO is een christelijk kinderhuis, bezoek hun
website voor meer info: www.watoto.com.

