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Structurele hulp aan kinderen in Uganda

Effect kindsponsoring bewezen
Wat wij al 30 jaar in de praktijk ervaren, is nu wetenschappelijk
aangetoond. Onze (grote) zusterorganisatie Compassion heeft
meegewerkt aan een groot Amerikaans wetenschappelijk onderzoek naar de lange termijn effecten van sponsoring op het
kwetsbare kind. Prof. Wydick deed twee jaar lang onderzoek onder 10.144 volwassenen, waarvan bijna 2.000 mensen die tussen
1980 en 1992 in een kindsponsorprogramma opgenomen werden. Het onderzoek richtte zich ook op kinderen uit Uganda.
Kwetsbare kinderen die op alle leefgebieden (fysiek, geestelijk en
sociaal) worden ondersteund, blijven gemiddeld één tot anderhalf jaar langer op school, maken meer kans om een middelbare
schoolopleiding af te ronden, een universitaire opleiding af te ronden en betaald werk. Ook op het gebied van leiderschap ontwikkelen gesponsorde zich positief: zij maken meer kans om zich te ontwikkelen als leiders in hun gemeenschap en om zich te ontwikkelen als kerkleiders. Kijk op onze Facebook pagina voor het hele rapport.
Een nieuw huisje voor Violet
Violet heeft dankzij het CCP huisjesproject een nieuw huis. Samen met haar 6 broers en zussen en
haar moeder hoeft ze niet meer bang te zijn voor regenbuien en
voor inbrekers. Ze betrokken deze
zomer dankzij de hulp van Nederlandse donoren hun nieuwe onderkomen. Naast het huis van Violet
konden we nog 6 andere huisjes
bouwen of renoveren. Bij 4 van de
huisjes ontvingen we een subsidie
van 55% van de Wilde Ganzen!
Het grootste project was de uitbreiding en aanpassing van het
huis van Jaïrus in Kampala. Door zijn dwarslaesie moest het huis worden aangepast voor een rolstoel
en speciaal sanitair. Jaïrus schreef op zijn facebook: ‘And yes! Speaking about the building on behalf
of me and my family, we are very grateful for the work done!’. Op de foto’s het oude en nieuwe huis
van Violet.
Het geitenproject
De mensen van het 'Buwalasi en Manafwa cluster' ontvingen hun 2e geit. Er
zijn nu 4 groepen uitgerust met 2 geiten per weduwe/gezin. De opbrengst
van de geiten geeft de vrouwen meer onafhankelijkheid en een toekomst.
We werken in het 'geef een geit' programma samen met de Ugandese stichting 'JOY'.
Regen, regen, regen...
Helaas is de eerste maïsoogst van het CCP landbouwproject volledig
weggespoeld door de onophoudelijke regens. Op de foto staat onze
farm medewerker tussen de ontkiemde maïsplanten die door het water
geen kans meer maakten. Daarna is opnieuw geprobeerd maïs te planten voor een tweede oogst, maar ook deze is weggespoeld. We zijn in
overleg met CCP hoe we verder moeten.
Renovatieproject van 2 schoolgebouwen en meisjeshostel
Van de Wilde Ganzen ontvingen we de goedkeuring van een nieuwe projectaanvraag voor de renovatie van de 2 scholen voor beroepsonderwijs van CCP. Het benodigde geld is inmiddels binnen en is
doorgestort naar de Wilde Ganzen voor de subsidie van 55%. In het project zitten: bliksemafleiders
voor de scholen, vervanging sanitair, schilderen en het aanbrengen van een regenwatersysteem voor
de technische school en het meisjeshostel. In juni brachten medewerkers van de Wilde Ganzen een bezoek aan
CCP. We kregen enthousiaste feedback van hen terug.
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Hulpgoederen
De container met hulpgoederen van ‘tools to work’ is aangekomen in
Kampala. CCP heeft de 50 typemachines en de lasgenerator voor het
landbouwproject opgehaald. Ook werd een nieuwe rolstoel voor Jaïrus
afgeleverd. Deze gebruikte maar nog mooie rolstoel was geschonken
door Antonius IJsselmonde! Hartelijk dank!!
In memoriam
Op Goede Vrijdag ontvingen wij een droevig bericht. We kregen het
schokkende nieuws dat een van onze kern-stafleden van CCP, Samson
Mukeye, tijdens een evangelisatieactie onwel is geworden en vrijwel
meteen daarna in het ziekenhuis is overleden. Samson laat een vrouw
en 2 jonge kinderen achter (0 en 3 jaar). Graag uw gebed voor hen.
CCP tracht de weduwe bij te staan in de praktische noden.
Uitstel bestuursreis
U bent van ons gewend dat we in november met een delegatie naar Uganda gaan. Dit jaar
is besloten deze reis 4 maanden uit te stellen naar maart 2014. We missen hierdoor de
jaarlijkse diplomering, maar het heeft ook als voordeel dat wij het project bezoeken wanneer de scholen in hun normale programma draaien. Maart is ook het plantseizoen voor de
maïs, waardoor we dit ook eens kunnen meemaken.
Sponsorouders gezocht!
Graag stellen we Emma en Vicky aan u voor, helpt u ons weer mee een
sponsorouder te vinden? Ze staan ook op onze website.
Emma
Emma is een jongen van 7 jaar
oud, zijn vader overleed aan AIDS
in 2009. Zijn moeder bleef achter
met 5 kinderen, 3 jongens en 2
meisjes. Emma is de vierde in de
rij. Het gezin leeft van de magere
opbrengsten van een aantal koffieplanten op hun stukje land. Moeder
is ziekelijk, maar heeft nog geen
AIDS test gedaan. Emma zit in
groep 3.
Vicky
Vicky is 7 jaar oud, haar vader
overleed aan een hartstilstand in
2008. Haar moeder bleef achter
met 8 kinderen, 4 jongens en 4
meisjes. Vicky is de jongste. Moeder is al op leeftijd en leeft van de
opbrengsten van de tuin. Ze doet
soms ook klusjes voor anderen om
wat extra inkomsten te verdienen voor haar kinderen. Vicky zit in
groep 4.
Wilt u ook sponsorouder worden? Ga dan naar onze site
en vul het formulier in (vermeld de naam van het kind).

Volg ons
Wil je op de hoogte blijven van alle actuele nieuwsberichten van CCP, volg ons dan
op Facebook en ‘like’ ons!
http://www.facebook.com/pages/Christian-Childcare-Programme-Uganda/425859660790727

