
  S
tru

ctu
rele h

u
lp

 aan
 kin

d
eren

 in
 U

g
an

d
a 

NieuwsbriefNieuwsbrief  
Secretariaat:  
Postbus 155  

2650 AD  Berkel en Rodenrijs  
tel.: 010 418 1190  

(Annelies v.d. Maarl) 
E-mail: info@CCP-Uganda.org  

Postgiro: 77.491 
Bank (Rabo): 30.74.25.800 t.n.v. 

Stichting Christian Childcare  
Programme te Berkel en Rodenrijs.  Verslag opening schoolgebouwen! 

Opening schoolgebouwen 
op vrijdag 11 november! 
 
Op vrijdag 11 november was 
het dan eindelijk zover! De 
nieuwe schoolgebouwen van 
CCP’s beroepsopleiding werden 
officieel geopend! Verder vond 
de jaarlijkse diplomering 
plaats! 
 
Namens CCP Nederland waren 
Fred en Lyda Meijer, Corrie de 
Groot (sponsoradm.) en Henri 
Oosthoek aanwezig. Ook Hans 
Ouweneel uit Kampala bezocht 
de opening en de diplomering. 
 
De heer Dellevoet, plaatsver-
vanger van de Nederlandse 
ambassadeur, hield ook een 
toespraak. Ook waren Anneke, 
John en Inez Luijt (Hans van 
Bokkem Foundation) aanwezig 
om de feestelijke opening bij 
te wonen!  
 
Kijk mee naar de beelden van 
deze historische dag in de  
geschiedenis van CCP! 

Ontmoeting met ruim 80 
CCP  kinderen! 
 
Naast het bijwonen van de 
officiële opening en de diplo-
mering, hebben Corrie de 
Groot en Lyda Meijer samen 
met een sociaal werker van  
CCP Uganda, 82 sponsorkin-
deren thuis of op school be-
zocht.  
 
De kinderen vonden het reuze 
spannend bezoek te krijgen 
dat speciaal voor hen kwam, 
helemaal uit Nederland! Veel 
sponsorouders hadden weer 
cadeautjes meegegeven, dit 
maakte het bezoek helemaal 
fantastisch voor de kinderen!  
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De heer Dellevoet opent het grote schoolgebouw 
dat diverse opleidingen herbergt. 

Het grote schoolgebouw met de ingang 

De binnenplaats van het grote schoolgebouw 

Het grote lokaal wordt al intensief gebruikt. 

Een feestelijke optocht naar het andere schoolge-
bouw: de technische school, bekostigd door de 

Hans van Bokkem Foundation! 

Een feestelijke drukte bij het gebouw van de  
technische school! Op de voorzijde ziet u de  

plaquette van de Hans van Bokkem Foundation. 

De heer Dellevoet feliciteert een studente met het 
behalen van haar diploma en reikt die haar uit. 

Drie kleine Ugandese kleutertjes... 

Lyda praat met het 
sponsorkind, terwijl 
Corrie alles noteert 
om u als sponsor-

ouders op de 
hoogte te kunnen 
brengen, hoe het 
gaat met uw kind! 



Schrijnende gevallen 
 
Tijdens de bezoeken aan de spon-
sorkinderen, zijn Lyda en Corrie 
een aantal schrijnende gevallen 
tegengekomen. 
Lyda: ‘Toen we het sponsorkind 
Dennis van familie Pols bezoch-
ten, waren we al ingelicht dat de 
situatie waarin het gezin verkeer-
de, slecht was. Vader was on-
langs aan een vergiftiging overle-
den. In Uganda heerst het vreem-
de gebruik dat als de vader sterft, 
de familie van vaders kant al het 
bezit in beslag neemt.  
Er is inmiddels een wet hiertegen 
vervaardigd maar die wordt nog 
niet nageleefd. De achtergebleven 
weduwe was dus alles afgeno-
men, ook het huis. Het gezin 
heeft 4 kinderen, 3 jongens en 
een meisje. De oudste is 15.  
We zagen dat de oudste kinderen 
al op hun manier een huisje ge-
bouwd hadden van modder en 
takken. 

We hadden als team een gift 
meegekregen voor een speciale 
nood en besloten deze aan het 

gezin van Dennis te besteden.  
We hebben gevraagd om een be-
groting en zogauw die er is, kan 
er begonnen worden met de bouw 
van een eenvoudig huisje. Er 
bleek nog een gezin te zijn in de-
zelfde situatie die we ook graag 
zouden willen helpen.  
Zoekt u bestemming voor een 
paar honderd euro voor een goed 
doel, dan willen wij dit tweede 
gezin van harte bij u aanbevelen!’ 
 
Druk vergaderd… 
 
Fred heeft druk vergaderd over 
de voortgang van het program-
ma, de verdere bouwplannen en 
de financiën!  
Fred: ‘Het was voor mij de gele-
genheid om de medewerkers per-
soonlijk te kunnen bedanken voor 
hun extreme inspanningen tijdens 
de bouw. De staf is door de uit-
breiding van de scholen gegroeid 
naar 38 medewerkers, waarvan 
de meeste parttime docenten aan 
de beroepsopleidingen zijn.   
Ook vond ik het mooi om te horen 
dat de staf én hun partners ’s 
ochtends vroeg een uurtje com-
puterles krijgen in het PC lokaal 
van de school! 
Verder viel mij op dat de secreta-
riële opleiding (168), de horeca 
opleiding (97) en de kleuterleid-
ster opleiding (382!) veruit de 
meeste studenten trekken dit 
jaar. De kleuterschool is eigenlijk 
een nieuwe rage in Uganda, van-
daar de grote vraag naar kleuter-
leidsters!’ 
 
Zomerkamp 2006 
 
De staf van CCP wil graag in 2006 
weer een kamp organiseren voor 
de kinderen van CCP. Dit jaar was 
er onvoldoende geld voor zo’n 
kamp, maar onlangs kregen we 
twee mooie giften binnen voor 

het kamp. 
De Rehobothschool in Nieuwer-
kerk aan de IJssel haalde zelfs 
2500 euro op voor het kamp! 
Echt fantastisch! Als het kamp 
gehouden gaat worden zullen 
wij u hierover op de hoogte hou-
den.  
 
Kind zoekt sponsor 
 
Tijdens ons bezoek kwamen we 
Rhoda Kituyi en Harriet Alupo 
tegen. Zij zijn wel in het project 
opgenomen, maar momenteel 
hebben we echter geen sponsor 

voor hen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast Rhoda en Hariet hebben 
we nog 15 kinderen die een 
sponsor nodig hebben om naar 
school te kunnen gaan. 
 
Kunt u helpen, of weet u iemand 
die voor nog geen euro per dag  
een wereld van verschil kan ma-
ken in het leven van een Ugan-
dees kind, neem dan contact 
met ons op!  
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Geweldig! Gediplomeerd! 
 
Naam student:  Behaald:    School:   Sponsorouder: 
Joel Nangoli    Leraarsdiploma   NTC Ngeta   Mevr. H. Koudstaal-van Veen 
Emmanuel Eleki   Diploma Accountancy  Makerere University  Fam. Ph. Verhagen 
Julius Mwambu   Diploma Journalistiek      Fam. F.H. Mostert Sr. 
Hellen Andila    Diploma Administratie  UCC Soroti   Fam. W. Rodenburg 
Simon Okwalet   Certificaat metselen/betonwerk  Butaleja Techn. Institute Fam. I. Bree 
Jacson Namukowa   Certificaat Elektrotechniek  Butaleja Techn. Institute geen sponsor 
Geofrey Omase   Certificaat Elektrotechniek  Ngora Polytechnic  geen sponsor 
Alice Chelimo   Certificaat Horeca   CCP-beroepsopleiding CCP staf Uganda 
Martha Ikwalingat   Certificaat Administratie  CCP-beroepsopleiding Fam. J. Berfwerf 
Teriza Nakhumitsa   Certificaat Administratie  CCP-beroepsopleiding Dhr. J.H. Smit 
Lorna Mukhaye   Certificaat Administratie  CCP-beroepsopleiding Mevr. M.A. Maniche 
Harriet Namuhoma   Certificaat Kleuterleidster  CCP-beroepsopleiding Fam. E. Bos 

Dennis voor het zelfgebouwde hutje 

Harriet Alupo 

Rhoda Kituyi 


