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NieuwsbriefNieuwsbrief  
MEI 2011 

In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over o.a. ons nieuwste project, het landbouw 

project, ons meisjeshostel (internaat), Jaïrus, de financiën 2010, een heel bijzondere 

gift… en graag stellen wij weer 2 kinderen op de wachtlijst aan u voor. 

 

Een nieuw project! 
In november 2010 bezochten wij een basisschool (die 

uitgekozen was om mee te doen aan een programma 

voor kwaliteitsverbetering), waar voor meer dan 1000 

leerlingen geen water beschikbaar was.  De handjes wor-

den niet gewassen en er kan ook niets gedronken wor-

den. Kinderen moeten na schooltijd kilometers lopen om 

in jerrycans water te halen.  

 

Om een aantal scholen (die zelf een schoolverbeterings-

commissie hebben gevormd) te helpen, wil CCP een put 

boren en een eenvoudige touwpomp plaatsen. We willen 

hierin samenwerken met de stichting Practica die kennis 

op het gebied van waterpompen in ontwikkelingslanden 

heeft. Het plan is een workshop te realiseren die gekoppeld is aan onze technische 

school. Daar worden jongeren door stichting Practica opgeleid om waterputten te boren 

en touwpompen te plaatsen. Niet alleen scholen, maar ook gezinnen willen we op deze manier 

de kans geven om waterpompen aan te schaffen. De pompen zijn relatief goedkoop in aanschaf 

(600 euro) en kunnen lokaal gerepareerd worden. 

 

We hopen u in de volgende nieuwsbrief op de hoogte te houden van de ontwikkelingen die nu nog 

gaande zijn! 

 

Het landbouwproject 
Dit jaar was het de bedoeling een groter stuk land dan vorig 

jaar te ploegen en in te zaaien. Het is geweldig dat al het werk 

nu met onze eigen tractor, ploeg, eg en plantmachine gedaan 

kan worden! 

De eerste berichten over het weer voor de maand maart in 

Uganda waren niet goed. Er viel geen regen, er werd zelfs een 

langdurige droogte voorspeld. Er werd gezaaid maar alles 

verdroogde. Gelukkig kon er half april voor de tweede keer 

maïs gezaaid worden. Voor de bonen was het al te laat. De 

maïs staat nu veelbelovend op het land! Maar we blijven 

natuurlijk wel afhankelijk van het weer! Laten we bidden voor 

een goede oogst! De prijzen van het voedsel in Uganda zijn drastisch gestegen door inflatie, enz. 

Dit treft natuurlijk de allerarmsten waaronder CCP werkt. 

 

Het meisjeshostel 
Het meisjeshostel is mede dankzij een verdubbelingsactie van 

Wilde Ganzen en NCDO in april afgebouwd en opgeleverd! Dit had 

als onmiddellijk resultaat dat er studenten bij kwa-

men. Er wonen nu 245 meisjes in het hostel! Van 

de eet/studiezaal zal dankbaar gebruik gemaakt 

worden. De meisjes hebben nu een plek om te stu-

deren en elkaar te ontmoeten. Er is  een water-

tank bij de school geplaatst die het regenwater 

opvangt en zo aan de duurzaamheid van de school bijdraagt. Voor de veilig-

heid van de studenten is er ook een omheining geplaatst. 

Secretariaat CCP:  

Naardermeer 291 

3068 KH Rotterdam 

Tel.: 010 - 841 04 06  

E-mail: info@CCP-Uganda.org  

Website: www.ccp-uganda.org 

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

Stichting Christian Childcare  

Programme te Berkel en Rodenrijs.  
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Hoe is het met… Jaïrus 
Jaïrus is één van onze sponsorkinderen die 4 jaar geleden zijn nek 
heeft gebroken. De eerste twee jaar na zijn ongeluk woonde hij 
thuis bij zijn moeder, die weduwe is en in de sloppen van Kampala 
woont. 
Gelukkig kon hij de laatste anderhalf jaar in een revalidatie  
centrum geplaatst worden waar hij door intensieve therapie heel 
langzaam iets vooruit gaat. Via enkele giften kon er voor Jaïrus 

een laptop gekocht worden zodat hij nu door middel van e-
learning een opleiding kan volgen en de zo belangrijke contacten 
met vrienden kan onderhouden.  
 
Om hem de therapie te kunnen blijven geven die hij nodig heeft  is 

er voor hem een speciaal fonds opgericht.  
 

 

Financiën 2010 
Hierbij geven wij een korte toelichting op onze jaarcijfers van 2010. De balans en de staat van baten en las-
ten wordt gepubliceerd op onze website. Wat opvalt is het grote bedrag van €222.333 dat via derden is 
bijgedragen zoals Stichting Edukans, Stichting NCDO en de Hans van Bokkem Foundation. Met dit 

geld hebben wij veel extra projecten kunnen realiseren, waaronder het kamp voor de kinderen, training van 
onderwijzers, generators voor Palisa (hoofd schoolgebouw) en Kumi Close (gebouw technische school), het 
landbouwproject, een omheining, meubilair, en boeken voor de technische school en de 2e fase van de bouw 
van het meisjeshostel. 

 
Uit eigen fondsenwerving kwam er €125.900 binnen. Onze eigen kosten, waaronder o.a. bankkosten, kos-
ten website en contributies, bedroegen €1.041 en dat is wederom weer beneden de 1% van onze inkom-

sten. Het resultaat van 2010 geeft een negatief bedrag van € 8.083. Dit verlies kunnen wij gelukkig opvan-
gen doordat er in eerdere jaren een positief resultaat was geboekt.  
 
Namens de financiële afdeling 
Harald Mikkelsen en John Fransen 
 

Een heel bijzondere gift... 
Op 30 april 2011 kregen wij een heel bijzonder emailtje binnen…  
‘Op Koninginnedag hebben onze kinderen (Job 13 jaar sax, Lieke 

11 jaar gitaar en Eline 7 jaar piano) op de vrijmarkt muziek ge-
maakt. De opbrengst, 37 euro en 75 cent, is voor CCP.‘ 

Job, Lieke en Eline, hartelijk bedankt!! Fantastisch gedaan!  
 

 
Sponsorouders gezocht! 
Graag stellen we weer 2 kinderen aan u voor die op de wachtlijst staan, helpt u weer mee? 

 
Dit zijn Emmanuel (links) en Takia (rechts). 
 

Emmanuel is 8 jaar oud en volledig 
wees. Zijn ouders zijn tegelijkertijd overleden aan acute 

malaria. Ze lieten 5 kinderen achter, 3 jongens en 2 
meisjes. Emmanuel is de vierde in de rij. De kinderen 
zijn opgevangen door een (ver) familielid, die geen bron 
van inkomsten heeft. Emmanuel zit in groep 4. 
 

Takia is 7 jaar en volledig wees. Haar vader overleed 
aan AIDS toen Takia nog maar 1 jaar oud was, haar 
moeder stierf aan AIDS toen ze 4 jaar was. Takia heeft 1 
oudere broer, ze wonen bij een tante aan moederszijde. 
Haar tante verdient wat geld met het doen van klusjes 
voor anderen en is erg arm. Takia zit in groep 3. 

 

Wilt u ook sponsorouder worden? Ga dan naar on-
ze 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 alle kinderen op de wachtlijst.  

Verder vindt u op onze site leuke filmpjes over het werk van CCP! 
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