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Werkbezoek maart 2019 

In maart bracht een team van drie bestuursleden 
weer een bezoek aan CCP Uganda. Bijna 100 kin-
deren werden bezocht of op het kantoor gezien. Met 
name de nieuwe kinderen werden bezocht en specia-
le problemen besproken. Op de foto Corrie met Mor-
gan, Hadija en Alice ‘chillend on the rock’.  

Ronald (met oranje shirt) heeft epilepsie. Zijn spon-
sor stuurt wat extra geld waarvan medicijnen kun-
nen worden gekocht. Dat is een enorme hulp voor 
hem. Ronald is volledig wees en woont bij een tante. 
Zij is heel lief en zorgzaam voor Ronald. Hij wilde 
weer naar school, maar mocht dat nog niet vanwege 
zijn zwakke conditie. Een nieuw huisje voor Ronald 
zou een uitkomst voor dit gezin kunnen zijn, want 
waar het huis nu staat spoelt bij regen alles weg.  
 
Huisjesproject 
 
Met het vorig jaar binnen gekomen geld en de subsi-
die van 50% door de Wilde Ganzen worden er nu vijf 
huisjes gebouwd. Daarnaast wordt er door Bamboo 
Village Uganda een experimenteel bamboe huis ge-
bouwd voor een van de weduwen. Doel is ook om uit 
te zoeken of er met milieuvriendelijk materiaal zoals 
bamboe ook goede en veilige huizen kunnen worden 
gebouwd. 
Na afronding van deze fase willen we weer starten 
met de bouw van vier nieuwe huizen voor de meest 
armoedige situaties. Wilt u ook ‘een tweede huis in 
Uganda’, maak dan uw (jubileum)gift over o.v.v. 
huisjesproject. De kosten zijn €2.500 per huisje. 

 
Na de beton-
nen funde-
ring begint 
het metsel-
werk.  
Alle materia-
len worden 
lokaal gepro-
duceerd. 
 

Het eindresultaat 
mag er zijn! 
Met dank aan spon-
sors en aan:  

 
Landbouwproject 
 
Onder de naam 
’Food for Youth’ is 
CCP bezig het land-
bouwproject beter 
bestendig te ma-
ken tegen droogte 
en overstromingen.  
Naast kanalen voor 
het afvoeren van 
teveel aan regen-
water is er nu ook 
een bron geboord. 
Het water, dat van 
65 meter diep 
komt, is ook zeer 
geschikt voor de 
geitenboerderij die 
CCP aan het opzet-
ten is. Onze buur-
man en landbouw 
ondernemer, Ronald Simui, is in de arm genomen als 
parttime manager voor de farm. 
 
Actie Heart 4 Susan 
Via Facebook hebben we een blik-
semactie gevoerd voor Susan Okki. 
Zij is sinds 1998 de secretaresse van 
CCP Uganda. Susan tobt al een tijd 
met hartproblemen en nu  hebben de 

artsen een lekkende hartklep 
geconstateerd. Op 19 juni zal 
Susan in Kampala geopereerd 
worden en een nieuwe klep krij-
gen. Dit is een hele grote opera-
tie die niet door een verzekering 
wordt vergoed. Dankzij een actie 
in zowel Uganda als hier kon 
binnen een week het benodigde 
bedrag van 6.000 Euro worden 
ingezameld. Ook namens Susan 
HEEL HARTELIJK DANK voor uw 
reacties! 
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Hoog bezoek 
 
Dankzij de gulle gift 
van een sponsor kon-
den we CCP’s onderdi-
recteur Nathan Waly-
aula samen met zijn 
vrouw Josephine uit-
nodigen voor een be-
zoek van 11 dagen 
aan Nederland. Het 
was voor hen de eer-
ste ervaring in een 
vliegtuig en ook het 
bezoek aan ons land 
bracht hen van de ene 
verbazing in de andere. Naast veel tijd om allerlei 
CCP zaken door te spreken en te vergaderen, was er 
alle gelegenheid om ons land en de Nederlandse cul-
tuur te laten zien. Op de zondagen kregen ze gele-

genheid om in een kerk in 
Ommoord en in Berkel iets 
over CCP te vertellen, ge-
volgd door een ‘meet & 
greet’ na de dienst. Ook 
bezochten ze Kinderdijk, 
Zeeland, Delft, Gouda, slot 
Loevestein, Rotterdam 
inclusief Euromast en Spi-
do, een geiten boerdrij, 
een kippenfokkerij en ver-
schillende kassen. Op 4 
juni zijn ze weer thuis ge-
komen.  

 
 
ZWO actie in Bleiswijk 
 
In april heeft de Gereformeer-
de Kerk in Bleiswijk aandacht 
besteed aan CCP. We mochten 
tijdens de dienst een korte 
presentatie geven over het 
geitenproject van CCP. De op-
brengst van de collecte en de 
gift van de ZWO was goed 
voor 38 geiten!! Hartelijk dank 
Bleiswijk! 
 
CCP pickup op z’n laatste benen 
 
We starten een nieuwe actie voor de auto van CCP. 
De huidige Toyota 4WD is echt aan het einde van 
zijn heftige carrière. De motor trekt nauwelijks nog 
en gebruikt 1 liter olie per 50km. Reparatie is niet 
meer aan de orde. CCP heeft de auto hard nodig 
voor het veldwerk. De kinderen wonen in een groot 
gebied met vaak erg slechte wegen. Ook is de pickup 
nodig om de geiten te kunnen vervoeren en materia-
len van en naar de farm te brengen. We zoeken een 
goede gereviseerde Toyota. Budget ligt rond de 
€25.000. Wie doet er mee? 

 
 

Tweede sponsorreis vol 
 
De tweede reis met sponsors naar Uganda is volge-
boekt. De 13-daagse reis zal plaats vinden van 16 
tot 28 oktober 2019.  Naast een uitgebreid bezoek 
aan CCP zullen we ook twee dagen op Safari gaan in 
het Murchison Natural Park.  
 
 
Sponsorouders gezocht 
 
We zoeken 42 nieuwe 
sponsors. Waarom 40? 
Omdat we door de afgelo-
pen crisis en door het afha-
ken van oudere sponsors 
gezakt zijn naar 258 ge-
sponsorde kinderen. Om de 
staf en het vervoer efficiënt 
te kunnen inzetten zouden 
we weer terug moeten 
groeien naar 300 kinderen.  
Denk ook eens aan uw ei-
gen (klein-)kinderen. Of 
misschien kunt u wel een 
extra kind sponsoren? De 
beste manier is uw eigen mond tot mond reclame. 
Door de jaren heen hebben meer dan 1000 kwetsba-
re 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: 
 
Mariam Jesca is 6 jaar oud. Haar ouders zijn alle-
bei overleden door een ziekte. Ze woont nu bij haar 
oma. Ze heeft 2 broers en 1 zusje. De familie is erg 
arm. Mariam zit in groep 5. 
 
Aisha is 7 jaar oud. Haar moeder is overleden tij-
dens de bevalling. Aisha woont bij haar opa. Ze zijn  
erg arm. Aisha zit in groep 4. 
 
Isaac is 6 jaar oud, zijn vader overleed in 2013 
door een ziekte. Zijn moeder bleef achter met 7 kin-
deren, 3 jongens en 4 meisjes. De familie is erg arm. 
Isaac zit in groep 3. 
 
Davis is 7 jaar oud. Zijn ouders overleden bij een 
ongeluk in 2014. Hij woont nu bij zijn opa die arm is. 
David heeft 4 broers en 2 zussen en zit in groep 3. 

Zowel op onze website als in de update laten wij geen fo-
to’s zien van de kinderen in verband met hun privacy. Ui-
teraard 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!! 


