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In deze nieuwsbrief vindt u dit keer een verslagje van ons bezoek aan Uganda, een update van het geiten- 
en landbouwproject, een bericht over de verhoging van uw maandbijdrage, een bericht over het afscheid 
van Impulsis / sponsoring decemberkamp, een verslag van ons bezoek aan het inspirerende PEP-
programma van Tear en tenslotte stellen wij weer graag 2 kinderen op de wachtlijst aan u voor. 
 
Bezoek aan CCP Uganda maart 2015 
 
Dit jaar was het plan om meer gericht kinderen te bezoeken die speciale-zorg 
nodig hadden. Daarom bezochten wij Abby, Boniface en hun 3 broers in 
het zogenaamde child-headed-home (beide ouders zijn overleden). De oud-
ste broer, net 20, zorgt voor zijn 4 jongere broertjes. Dit is het 2e jaar dat de 
jongens gesponsord worden. Vorig jaar hebben wij hen ook bezocht. Het is 
onvoorstelbaar hoe schoon en opgeruimd hun huis is. De op één na oudste 
broer was bezig om een extra kamer voor zichzelf te bouwen zodat hij wat 
meer privacy zal krijgen. Deze jongemannen zijn echte “ondernemers”. Een 
jongen van 10 jaar werd zo geraakt door het verhaal van Abby en Boniface 
dat hij al zijn verjaardagsgeld heeft gegeven. Met dat geld konden er veilige 
deuren in het huis worden gezet. Gelukkig hebben wij een sponsor die iedere 
maand extra geld geeft om voedsel en ander benodigdheden voor de jongens 
te kopen. 
Verder bezochten wij Nafula. Zij is slachtoffer geworden van de wrede my-
the dat als een man, die besmet is met HIV, seks heeft met een maagd hij 
genezen zal zijn. Zij is erg vaak ziek en met grote regelmaat te zwak om 
haar opleiding te volgen. Dit jaar was zij toch “anders” dan de afgelopen 3 
jaar. Toen zij ons vertelde dat zij haar hart aan Jezus had gegeven, begrepen 
wij dat ‘anders zijn’ direct. Wij mochten voor haar een Bijbel kopen, die zij koesterde als  een grote schat. 
( n.b. Nafula is niet de echte naam) 
Binnen ons programma hebben wij behoorlijk veel kinderen en jongeren die HIV positief zijn. Er is veel 
extra geld nodig om hen van de juiste medicijnen en gezond voedsel te voorzien. Op jaarbasis wordt er mi-
nimaal 3000 euro aan medische zorg besteed. Als u nog nadenkt over een bestemming voor uw ver-
jaardagsgeld of uw gift, bevelen wij het HIV fonds aan! Op onze site kunt u nu ook via doneren/
giften het HIV-AIDS fonds aanklikken als bestemming voor uw gift via Ideal / eenmalige machtiging. 

Update geitenproject 
 
Hartelijk dank alle lieve mensen die  vorig jaar bijgedragen hebben 
aan het ontstaan van meerdere nieuwe geitenclusters (groepen 
van vrouwen). We zagen bij het huisbezoek in maart dit jaar veel 
gelukkige weduwen onbeschrijfelijk dankbaar en trots met 
hun 2 geiten. De meeste weduwen hebben een zwakke gezond-
heid (vaak HIV-AIDS) en deze steun is voor hen een geschenk uit 
de hemel!  
Luister ook naar de woorden van dank  van de moeder van Dorcas 
op youtube (channel CCPUganda). Zij heeft haar man aan AIDS 
verloren. Zij zelf heeft ook AIDS en ook haar kinderen zijn besmet. 
Of laat het verhaal op je inwerken van oma Eva die de zorg draagt 
voor haar bedlegerige 101-jarige man en vele kleinkinderen. Acht 
van haar tien kinderen zijn overleden en liggen in haar tuin begra-
ven. Een van de kleinkinderen is Robinah die door CCP wordt ge-
sponsord. Ook zij kreeg twee geiten. Bij het bezoek deelden we ook het NT in het Lu-Masaba uit, de plaat-
selijke stamtaal. 
Heb je iets te vieren? Ben je jarig of zoveel jaar getrouwd? Weet je niets te vragen of juist wel? Het is echt 
fantastisch eens een keer niet iets voor jezelf te krijgen maar  geitenbonnen te vragen. Je maakt een we-
reld van verschil in het leven van kwetsbare weduwen! Ga naar onze website (doneren/geiten). 
 
Update landbouwproject 

 
Eén van de mooie dingen van het bebouwen van land is de verwach-
ting. Het land ligt geploegd en er wordt gezaaid. Hoe ook het jaar er 
vóór geweest is, er is toch een hoeveel moed voor nodig om weer al 
het werk te doen met de hoop op oogst. Elke boer op onze mooie 
aarde doet dit, zo ook het team in Uganda dat het werk verzet heeft. 
Gelukkig is de start goed geweest en groeit alles voorspoedig. 
Het is een mooie taak om te werken aan eigen voedselproductie voor 
de kinderen binnen CCP. We maken stappen, maar zijn daarnaast nog 
steeds kwetsbaar en kunnen nog veel hulp gebruiken. Heeft u visie 
voor praktische of financiële steun, neem dan contact met ons op.  

Secretariaat CCP:  
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Over koersen, inflatie en uw maandbijdrage 
 
Sinds 1 juli 2002 is de hoogte van het bedrag om een CCP kind in Uganda te steunen 
€25,- per maand. Dit betekent dat we al 13 jaar geen verhoging hebben toegepast. Dit 
terwijl dit bedrag in diezelfde periode ruim 25% minder waard is geworden. Aan de 
Ugandese kant is de inflatie ook flink doorgegaan en krijgt CCP de laatste jaren ook 
minder Shillings voor die €25,-. Samengevat kunnen we nog maar de helft doen 
met de maandbijdrage van wat we in 2002 konden doen. Al met al genoeg reden 
om eens goed te kijken welke verhoging wij zouden kunnen voorstellen aan u. Nu het economisch herstel 
ook in ons land begint door te breken lijkt het ons verantwoord u te vragen uw maandbijdrage te verho-
gen met 16% tot €29,- per maand met ingang van 1 juli 2015. Mocht de verhoging u op deze korte 
termijn slecht uitkomen, dan stellen wij u in de gelegenheid de verhoging pas per 1 januari 2016 door te 
voeren. Om aan alle eisen te voldoen, hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig het incassobe-
drag aan te passen. U kunt hiervoor een (SEPA) formulier aanvragen via de website, via ons emailadres 
en per telefoon (briefhoofd). U kunt dit formulier digitaal of per post terugsturen. Wanneer u zelf 
(automatisch) overmaakt kunt u zelf of via uw bank de maandbijdrage aanpassen.  Heeft u nog 
vragen, neem dan gerust contact met ons op! 
 
 
Afscheid van Impulsis / decemberkamp 
 
Sinds 2003 zijn we partner geweest van Impulsis. Met hulp van overheids-
geld kon Impulsis CCP-projecten steunen zoals onderwijsverbetering, capaci-
teitsversterking en ook het kamp en de staftraining. Vanaf 1 juli dit jaar 
moet Impulsis hiermee stoppen omdat de overheid sterk bezuinigt op de 
hulp aan particuliere initiatieven. Dit betekent voor CCP een forse ader-
lating en aanslag op ons jaarbudget van rond de €40.000,-. Het eerste 
jaar gaan we dit merken bij ons decemberkamp. Dit kamp is een hoogte-
punt voor ieder CCP kind en kost ons ieder jaar zo’n €12.500,-. We leggen 
deze nood graag bij u neer om met ons mee te denken hoe we deze kampen 
kunnen blijven financieren. Giften en ideeën zijn van harte welkom!! 
 
 
Verslag bezoek PEP-programma van Tear 
 
Het  verlangen van CCP is meer in de communities (gemeenschappen, waar onze kinderen wonen) te  kun-
nen betekenen. Daarom bezochten we het PEP programma van Tear in Soroti. Zij hebben trainingen ont-

wikkeld om lokale kerken te helpen met de lokale gemeenschap 
samen te werken op basis van Umoja (saamhorigheid). Lokale kerken 
kunnen een immense bijdrage leveren om armoede te bestrijden. 
Hun passie, geworteld zijn in de gemeenschap, toewijding aan relaties 
en geestelijke hoop maakt dat ze een geweldig instrument kunnen zijn 
van verandering. Mindset-verandering staat hoog in het vaandel: je ei-
gen kracht en middelen gebruiken om uit de armoedespiraal te klimmen. 
Dit zijn misschien mooie woorden zal  je denken maar gelukkig hebben 
we de resultaten ook gezien. Trotse mensen die dankzij dit programma 
uit de armoede ontsnapten. Stephen, bijvoorbeeld die nu een trotse si-
naasappelkweker is geworden en nu zijn eigen gezin en zelfs andere kin-
deren uit het dorp ondersteunt! (zie foto!) En vele andere prachtige ver-
halen. Kortom we hebben Tear gevraagd om de trainingen ook in ons 
programma te implementeren. We denken dat via ons geitenproject te 

kunnen gaan doen. Willen jullie met ons meebidden dat dit voorspoedig zal verlopen? 
 
 
Sponsorouders gezocht voor… 
  
Fatiya 
Fatiya is 7 jaar oud, haar vader stierf in 2011. Haar moeder bleef achter met 3 dochters. Fatiya is het jong-
ste kind. Kort na het overlijden is Fatiya's moeder vertrokken naar een onbekende bestemming. De meisjes 
wonen bij hun opa en oma. De familie is erg arm. Fatiya zit in groep 3.  
 
Jane 
Jane is 7 jaar oud, haar vader overleed in 2010. Haar moeder bleef achter met 8 kinderen, 4 jongens en 4 
meiden. Jane is de vierde in de rij. De familie is erg arm. Jane zit in groep 4.  
 
 
Zowel op onze website als in de nieuwsbrief laten wij geen foto’s meer 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 sponsor-
kind. 

 
Wilt u helpen?  

Bezoek dan onze site voor meer informatie over kindsponsoring en aanmelding. 

Kijk op onze website WWW.CCP-UGANDA.ORG voor foto’s en 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! 


