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Structurele hulp aan kinderen in Uganda

In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over o.a. een woordje van onze Ugandese directeur James
Kidulu, een update van onze projecten, ons aanstaande bezoek aan Uganda, 2 bijzondere inzamelingsacties voor het waterproject en graag stellen wij weer 1 kind op de wachtlijst aan u voor.
James aan het woord
James Kidulu groeide zelf op als wees zonder vader of
moeder. Daarom is het voor hem niet moeilijk zich in
te leven in de omstandigheden van de weeskinderen
die door CCP worden ondersteund. Hij vindt het belangrijk dat een weeskind eigenwaarde krijgt en moedigt hen aan de kansen in het leven te grijpen en hard
te werken net als die kinderen die wel ouders hebben.
James begon in 1990 als administratief medewerker
bij CCP en werd tenslotte in 1999 algemeen directeur.
Hij werd geboren in Bufulubi in het Mayuge district.
Zijn moeder stierf toen hij nog erg jong was, zijn vader zorgde voor hem totdat hij in groep 7 zat. Zijn vader verdween en James ging bij een broer wonen die
het schoolgeld voor hem betaalde. Hij ging naar de
middelbare school In Mbale en behaalde zijn bachelor
maatschappelijk werk. Zijn roeping en passie zijn kinderen, jeugd, huwelijkspastoraat en ontwikkelingswerk. Hij is bestuurslid van de nationale Raad
voor kinderen, vice-voorzitter van Uganda kindrechten, lid van het NGO netwerk, maakt deel uit
van de Raad van bestuur van Shimoni „s Parents Teachers Association, zit in de raad van toezicht van het regionaal Mbale ziekenhuis. Tevens is James actief in zijn kerk de St Andrew‟s waar
hij in het kerkbestuur zit en ook lid is van de synode.
James is getrouwd en heeft 3 kinderen. Behalve zijn eigen kinderen nam hij ook nog veel andere
kinderen bij hem op in huis. Eén van deze kinderen studeerde af aan de Makerere universiteit en
is nu fiscaal jurist.
“Het omzien naar de ander” zit mij in het bloed, zegt James. Samen met de staf beschouwen we
de weeskinderen als die van onszelf en zijn voor hen vader of moeder. Zelfs als de kinderen CCP
verlaten komen ze ons nog opzoeken en ons voorstellen aan de man/vrouw waarmee ze willen
gaan trouwen.
CCP is één grote familie waarin kinderen die zonder ouders moeten opgroeien veiligheid en geborgenheid ontvangen.
projecten
Huisjesproject
Dit jaar is er slechts één huisje gebouwd voor een weduwe met vier kinderen. CCP Uganda was dit jaar erg druk met het afronden van de bouw
van het meisjesinternaat en de boerderij. Volgend jaar hopen we weer
meer weduwen in schrijnende situaties te kunnen helpen aan een goed
onderkomen. Voor 3 huisjes zijn giften toegezegd of binnengekomen en
tijdens ons aanstaande bezoek in november gaan we samen met het
maatschappelijke werk gezinnen selecteren die voor deze hulp aanmerking komen.
Landbouwproject
In de vorige brief schreven wij over de droogte in Oost Afrika. Na een
periode van droogte is het weer omgeslagen in hevige regenval. Door
landverschuivingen zijn helaas ook weer mensen omgekomen. De regen zorgde ervoor dat onze oogst dit jaar waarschijnlijk beperkt zal
blijven tot 200 balen maïs. Contacten zijn gelegd met een organisatie
die ons gaat helpen met watermanagement. Fondsen voor dit project
zijn nog niet gevonden.
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Soms kan een klein idee of initiatief al leiden tot een prachtige bijdrage aan
een beter bestaan voor de kinderen en gezinnen in Uganda! Lees hier meer
over 2 bijzondere inzamelingsacties voor het nieuwe waterproject van CCP
(en laat u inspireren!)...
Bijzondere sponsorloop in Rotterdam
Op 14 september 2011 trokken zo‟n 70 bewoners, vrijwilligers en medewerkers, genietend van
een frisse wind en een mooie, ondergaande zon, door het
Zuiderpark in Rotterdam. De wandelaars, joggers en rolstoelers startten bij verpleeghuis Laurens, Simeon en Anna en legden een vijf kilometer
lange route af om zo geld in te
zamelen voor het nieuwe waterproject van CCP. Er werd
een geweldig bedrag ingezameld: Laurens overhandigde
aan het eind van de avond een
cheque van €2.500 ! Het
goede doel werd aangedragen
door Joris van Rhee, fysiotherapeut in Zuid-Oost. Hij is al lange tijd betrokken bij de stichting CCP
en heeft het project een aantal jaren geleden bezocht samen met zijn vrouw. Alle mensen van
Laurens en ook Joris: heel, heel hartelijk bedankt!! Fantastisch gedaan!
Re-sell
Kringloopwinkel Re-sell in ‟s Gravenzande heeft dertien
goede doelen geselecteerd om de jaaropbrengst van de
winkel aan te kunnen besteden. Het waterproject van
CCP was één van die goede doelen. Onze voorzitter Fred Meijer mocht
uit handen van Re-sell een mooie cheque van €3500 in ontvangst nemen. We zijn er enorm blij mee.
Een cadeautje voor uw sponsorkind!
Op 27 oktober is het de bedoeling dat wij weer met 6 mensen van het bestuur naar Uganda zullen
reizen. Als u dit leuk vindt, kunt u weer een klein cadeautje voor uw sponsorkind aan ons meegeven. Als het enigszins mogelijk is, zullen wij het cadeautje persoonlijk overhandigen. Voorbeelden
van geschikte cadeautjes zijn: een foto van u/uw gezin, leuke kaart, tekeningen gemaakt door uw
kinderen, ondergoed, springtouw, T-shirt, sokken, kleurboek en potloden, voetbal met pompje,
leuk schriftje, notitieboekje, rugzakje, autootje (maar niet met batterijen), opwindbare/solar ledzaklantaarn, pop, ketting, enz. Als u er voor wilt zorgen dat het cadeau niet meer dan 500 gram
weegt, zou dat erg fijn zijn.
Als wij uw kind hebben bezocht, krijgt u van ons een verslag met foto. Uw cadeautje kunt u afgeven aan ondergetekenden of per post sturen naar: Corrie
de Groot, Breezijde 8, 4243 JM Nieuwland.
Lyda Meijer, Margriet Mikkelsen en Corrie de Groot
Sponsorouders gezocht!
Graag stellen we weer een kind aan u voor dat op de wachtlijst staat,
helpt u weer mee?
Tevin is bijna 9 jaar, zijn vader was leraar maar hij werd blind en overleed vorig jaar aan acute malaria. Zijn moeder bleef alleen achter met
3 jongens, Tevin is haar tweede zoon. Tevins moeder heeft geen bron van inkomen en is heel erg arm. Ze leeft van de opbrengsten van de tuin. Tevin
woont bij zijn oom maar die is ook heel erg arm. Tevin zit in groep 6.
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. Binnenkort
wordt de lijst weer aangevuld met nieuwe kinderen. Verder vindt u op onze site leuke filmpjes over het werk van CCP!

