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Geitenboerderij/farm

CCP geeft aan de weduwen in het project twee geiten om daarmee een
basis te leggen voor
In de afgelopen maanden hebhet verdienen van
ben CCP’ers zowel in Nederland als in Uganda een
training gevolgd bij de ‘Change the Game Academy’ eigen inkomsten.
Hierdoor kan de
van de Wilde Ganzen.
De cursus is erop gericht dat de staf van CCP uganda sponsoring in de toekomst wellicht korter
zelf ook
lokale fund- worden doordat de
raising gaat weduwe zelf voor
inkomsten kan zorinzetten
gen. Het kopen van
voor hun
geiten op de markt is
projecten.
duur. Daarom wil
In Uganda
CCP een eigen geihebben
tenfarm gaan inrichJames en
ten bij het landbouw
Nathan,
project.
samen de
directie van
Sporten verbroedert
CCP, de
cursus geEen lang gekoesterde wens van de CCP school is een
volgd. Op
eigen sportaccommodatie. Dankzij een geweldige gift
termijn moet CCP daardoor onafhankelijker gaan
van de Hans van Bokkem Foundation is de aankoop
worden van projectgelden uit Nederland.
Verder heeft De Wilde Ganzen drie projecten goedgekeurd voor ‘verdubbeling’ met 50% subsidie.
De drie projecten op een rijtje:

•

Keukenrenovatie

De leskeuken
van CCP waar de
cateringstudenten hun praktijk
lessen moeten
volgen is veel te
klein voor de 65
studenten. De
keuken wordt
vergroot en ook
voor een deel
uitgerust met
nieuwe apparatuur.
Nog nodig aan
geld: €2100,=

•

Huisjesproject

We gaan
weer 4 huisjes bouwen
voor de allerarmste
weduwen.
Drie zijn er
al gefinancierd. Nog
nodig:
€2500,=

en inrichting van een CCP sportveld voor de studenten van de vocational trainingen werkelijkheid aan
het worden! Het is ongelofelijk wat sport doet met
jongeren, met hun zelfvertrouwen en met hun motivatie en samenwerking. Het land is aangekocht en
wordt de komende maanden ingericht.

Landbouwproject
Voor het landbouwproject hebben we een prachtige
jubileumgift ontvangen van de Koppert Foundation
van €32.500,=. Onder de naam ’Food for Youth’ gaat
CCP zich nu ook richten op meerdere gewassen zoals
cashew noten. Daarnaast zullen er verschillende andere gewassen worden geplant. Op de foto de mais,
die er tot nu toe goed bij staat. Ook wordt ingezet op
duurzame irrigatie. Robert Vink is vanuit Nederland
bereid gevonden om CCP als projectleider te ondersteunen en adviseren.

IGA, de sleutel?

Structurele hulp aan kinderen in Uganda

Alle organisaties de zich bezighouden met ontwikkelingssamenwerking richten zich eenparig op het versterken van de gezinnen in de ontwikkelingslanden.
De ‘empowerment’ wordt verkregen door het zelf
leren verwerven van een inkomen. Dit noemen we:
Income Generating Activities’, ofwel IGA. CCP kreeg
een enorme boost door een legaat dat werd aangeboden vanuit de PKN kerk in Nuenen. In vier jaar tijd
bedraagt de ondersteuning €25.000,=. Dat is een
fantastisch bedrag en CCP gebruikt dit geld om zo
mogelijk alle weduwen te voorzien van geiten of een
andere manier om hun eigen business op te kunnen
zetten. Als CCP geloven we in deze aanpak en we
zijn dan ook erg blij met deze financiële injectie vanuit Brabant! Op de foto vrouwen van het geitencluster in Bufulubi.

Tweede sponsorreis
Na het succes van de eerste sponsorreis hebben we
besloten om in 2019 weer een reis te organiseren.
De voorlopige planning is van 11 tot 23 oktober
2019. We hebben plaats voor maximaal 12 deelnemers. Het is een geweldige ervaring om je eigen
sponsorkind in zijn of haar eigen omgeving te ontmoeten. Lyda en Fred Meijer zullen als reisleiders
meegaan. De vorige reis was snel volgeboekt, dus
wees er tijdig bij!
Informatie bij: fred.meijer@ccp-uganda.org

Sponsorouders gezocht
We zoeken 32 nieuwe sponsors. Waarom 32? Omdat
we door de financiële crisis en door het afhaken van
oudere sponsors gezakt zijn naar 268 gesponsorde
kinderen. Om de staf en het vervoer efficiënt te kunnen inzetten zouden we weer terug willen groeien
naar 300 kinderen. Denk ook eens aan uw eigen
(klein-)kinderen. Of misschien kunt u wel een extra
kind sponsoren? Het beste middel is uw eigen mond
tot mond reclame. Door de jaren heen hebben meer
dan 1000 kwetsbare kinderen een toekomst kunnen
opbouwen. U/jij bent onze beste ambassadeur!
Wie doet er mee? Op de website staan de gegevens.
We stellen u voor aan:

Yunusu is 6 jaar oud, zijn vader overleed in 2015.

Zijn moeder bleef achter met 3 kinderen, 2 jongens
en 1 meisje. Ze zijn erg arm. Yunusu zit in groep 3.

Norah is 7 jaar oud, haar vader overleed in 2014.

Haar moeder bleef achter met 4 kinderen, 1 jongen
en 3 meisjes. Het gezin is erg arm. Norah zit in
groep 3.

Hannah is 6 jaar oud. Haar moeder staat er alleen

voor. Zij heeft 5 kinderen, 2 jongens en 3 meisjes.
Het gezin woont in bij een familie waar Hannahs
moeder als huishoudelijk medewerkster werkt. Hannah zit in groep 3.
Zowel op onze website als in de update laten wij geen foto’s zien van de kinderen in verband met hun privacy. Uiteraard kunt u wel een foto opvragen en ontvangt u altijd
foto’s en brieven van uw sponsorkind. Op de foto staan
willekeurige kinderen.
Kijk op onze website WWW.CCP-UGANDA.ORG voor achtergronden van de kinderen op de wachtlijst.
Verder vindt u op onze site en op onze Facebook pagina leuke filmpjes over het werk van CCP!
N.B. Vergeet u niet (email-)adreswijzigingen aan ons door te geven!!

