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In deze nieuwsbrief met wat meer foto’s dan anders kunt u weer lezen hoe de oogst is afgelopen dit jaar. 
Verder een artikel over de financiën, over het onderwijs verbeterprogramma CQEPS en de bouwprojecten. 
Tenslotte stellen wij weer graag 2 kinderen op de wachtlijst aan u voor. 
 
De oogst is weer binnen  
 
De maisoogst was ook dit jaar gelukkig weer succesvol. Na 
een aantal heel slechte jaren is de oogst net als vorig jaar 
nu weer goed geslaagd. In maart werd er (met de hand!) 
gezaaid (foto).  Door de droogte was de opbrengst iets 
lager dan in 2014, maar toch kon er 75 ton mais worden 
geoogst door de stafleden en studenten van CCP. Door 
goede behandeling van het zaad stonden de maisplanten 
van CCP er ondanks de droogte een stuk beter bij dan die 
van de omgeving. CCP is blij met de goede adviezen en 
hulp die ze van het Nederlandse bedrijf Koppert mochten 
ontvangen. Een deel van de maisoogst wordt opgeslagen 
voor gebruik in hostel en scholen. De rest wordt verkocht 
om geld te reserveren voor de tweede teelt. CCP experi-
menteert dit jaar voor het eerst met een tweede teelt van 
zonnebloemen. 
 

Uw financiële bijdrage / decemberkamp 
 
Zoals we in de vorige brief schreven wa-
ren we na 13 jaar zonder aanpassingen 
genoodzaakt de maandbijdrage te ver-
hogen tot €29,- per maand met ingang 
van 1 juli 2015. Gelukkig hebben de 
meeste sponsors positief op ons verzoek 
gereageerd en de maandbijdrage aange-
past. Voor wie hier moeilijk op deze korte 
termijn in mee kon gaan hebben we de 
gelegenheid geboden de verhoging pas 
per 1 januari 2016 door te voeren. Mocht 
dit voor u problemen opleveren, of heeft 
u nog vragen, neem dan gerust contact 
met ons op!  In de media heeft u kunnen 
lezen dat de minister van financiën de 
ANBI status  heeft ingetrokken van 
8500 organisaties. Dat is 13%! CCP vol-
doet gelukkig aan alle eisen. Hierdoor 
blijven uw giften aftrekbaar! 
Ook hebben we vermeld dat onze partner 
Impulsis genoodzaakt was hun bijdrage 
aan particuliere initiatieven zoals CCP te 
beëindigen. We deden een oproep om het 
decemberkamp van CCP te steunen. 
We zijn blij u te kunnen meedelen dat het geld voor het kamp 2015 binnen is dankzij 2 geweldige gif-
ten!!   De kinderen van CCP sprongen een gat in de lucht toen ze hoorden dat het kamp weer doorgaat! 
Bedankt! 
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Family home en huisjes project 
 
De bouw van het family home vordert gestaag 
(foto rechts) . Helaas hebben we wat oponthoud 
gehad doordat de onderhandelingen over een eer-
ste plot vast liepen. Daarna kon CCP een beter plot 
kopen, maar er moest gewacht worden tot het ge-
was dat er op stond geoogst werd. Inmiddels is het 

metselwerk klaar en 
wordt het dak ge-
plaatst. 
Van de drie huisjes die 
we konden bouwen is 
het huisje van Isaac 
Waramba bijna klaar 
(foto). Voor de twee 
andere huisjes wordt 
nog een betaalbaar en 
geschikt stuk grond ge-
zocht. 

 
CQEPS onderwijstraining, 
een afscheid 
 
Dit jaar vonden twee trainingen op 
onderwijsgebied plaats.  De eerste 
training was op 12 tot 15 mei. Het 
was een training van de 43 stafleden 
van onze beroepsscholen. Er werd 
competentiegericht getraind en men 
was erg blij met deze training.  
Het nut om computers  te gaan ge-
bruiken werd besproken. Het is een 
goede manier om je kennis te verg-
roten en bij te houden. Voorgesteld 
werd dat iedere afdeling van de 
school een computer zou moeten 
hebben.  Voorgesteld werd ook om 
de school ’s avonds en in de weeken-

den te verhuren zodat de salarissen wat omhoog kunnen. 
De tweede training op 29 en 30 juni vond plaats in samenwerking met 
Compassion in Bufumbo en werd gegeven aan een grote groep van 160 
basisschoolleraren. Het niveau van onderwijs in dit gebied is verschrik-
kelijk laag. Onderwerpen die ter sprake kwamen waren: Hoe spijker je 
de kinderen bij om hun PLE (examen lager onderwijs) te halen, hoe ga 
je om met grote klassen(120 kids), hoe blijf je gemotiveerd (laag of 
geen salaris), hoe ben je als onderwijzer ook opvoeder, counselor en 

hoe draag je bij aan de community?  We sluiten met deze trainingen het CQEPS programma na 6 jaar af. 
Zoals eerder vermeld is onze samenwerking met Impulsis beëindigd door de bezuinigingen van onze over-
heid op ontwikkelingssamenwerking via particuliere initiatieven.  
 
Sponsorouders gezocht voor… 
  
Nathan 
Nathan is 8 jaar oud en volledig wees. Zijn moeder is tijdens de beval-
ling van Nathan overleden, zijn vader is niet bekend. Nathan woont 
met zijn zusje bij een tante, die zelf ook een groot gezin heeft. Tante 
werkt op andersmans land om bij te verdienen. De familie is erg arm. 
Nathan zit in groep 5. 
Jane Mu 
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 opvra-
gen en ontvangt u altijd foto’s en brieven van uw sponsorkind. Op de foto hier-
naast staan willekeurige schoolkinderen. 
 
klik hiernaast om naar de website of naar Facebook te gaan>>> 

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!! 

http://www.ccp-uganda.org/index.php?id=14
https://www.facebook.com/Christian-Childcare-Programme-Uganda-425859660790727/?ref=hl
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