Jaarverslag 2020 CCP Nederland

1. Doelstelling
Stichting Christian Childcare Programme wil een bijdrage leveren aan de geestelijke, materiele en sociale
ontwikkeling van Ugandese kwetsbare kinderen, jongeren en, waar nodig, weduwen. De activiteiten waar
Stichting CCP mee verbonden is, vinden plaats in en rond Mbale, Oost-Uganda.
De Nederlandse Stichting CCP houdt zich bezig met kennisuitwisseling, fondsenwerving, draagvlakversterking
en contact met sponsors. In Uganda is een plaatselijke organisatie actief met dezelfde naam, Christian
Childcare Programme, met een eigen Ugandees bestuur en volledig Ugandese staf. Zoveel mogelijk wordt
samengewerkt met andere organisaties die actief zijn op hetzelfde of op aanverwante werkgebieden.

2. Inleiding
Tussen de partners CCP Nederland en CCP Uganda was in het verslagjaar intensief contact en overleg. De
fondswerving bleef ondanks de Corona crisis redelijk op niveau. Door de lock down werd stevig verlies geleden
op de beroepsopleidingen. Door ondersteuning van met name de Hans van Bokkem foundation kon de VTI
(beroepsopleidingen) overeind worden gehouden. Samen met de Wilde Ganzen werd een uitgebreid Covidhulp programma gedraaid. Het bestuur vergaderde dit jaar 9 keer.

3. Samenstelling bestuur op 31 december 2018
Het bestuur van CCP Nederland bestaat geheel uit vrijwilligers. Per 31 december 2020 was het bestuur als volgt
samengesteld:

Fred Meijer

- voorzitter

Harald Mikkelsen - penningmeester
Corrie de Groot

- secretaris/ sponsoradministratie

Paul Koppert

- algemeen bestuurslid

Frits Mostert

- algemeen bestuurslid

Henri Oosthoek

- algemeen bestuurslid

Daarnaast zijn de volgende vrijwilligers actief:
John Fransen

- financiële administratie

Lyda Meijer

- projecten (IGA/housing)

Gertjan de Vogel

- webmaster

Margriet Mikkelsen -secretariële ondersteuning

4. Activiteiten
Samenwerking
Zoals ieder jaar werd in Nederland weer samengewerkt met onze vaste partnerorganisaties:
o Hans van Bokkem Foundation
o EO Metterdaad
o De Wilde Ganzen
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Daarnaast zij we voor vier jaar een relatie aangegaan met de PKN kerk in Nuenen inzake een nalatenschap
vanuit het Taube fonds.2020 was het derde jaar.
4.1 Covid-19 hulp programma
Met hulp van de Wilde Ganzen werd een programma opgezet om de gezinnen van onze sponsorkinderen en
leden van de staf bij te staan met voorlichting over de preventie van overdracht van het Corona virus en met de
uitreiking van voedsel en zeep. Bij deze actie werden zowel de social workers als de docenten van de VTI
ingezet.
4.2 Landbouwproject
CCP heeft 85 hectare landbouwgrond in eigendom in het district Bulambule. Door de klimaatproblemen (zowel
te droog als te nat) was het niet mogelijk om winstgevend te draaien met de farm.
Op de farm is daarom een begin gemaakt met het realiseren van en geitenfarm t.b.v. het IGA programma. Een
sponsor uit Nederland heeft bijgedragen aan de bouw. De bouw is voltooid , maar door Covid is de exploitatie
van de geitenfarm nog niet van de grond gekomen.
4.3 Versterking organisatie
Er was intensief contact via mail, telefoon en skype met het management van CCP Mbale. In 2019 is CCP
Uganda omgezet naar een inheemse organisatie. Dit betekent dat het Ugandese bestuur eindverantwoordelijk
is en dat CCP Nederland de status heeft van primaire partner. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eisen
en tevens ‘local ownership’ gestimuleerd. In 2020 hebben we voor het eerst in deze nieuwe constructie als
partners samen gewerkt.
4.4 Financiën
Het jaar 2020 was een financieel zwaar jaar. Uitgebreide informatie over de financiën is te vinden in het
financiële jaarverslag over 2020 op de website.
4.5 Communicatie
In 2020 kwamen er 2 nieuwsbrieven uit. De brief werd digitaal, dan wel per post verzonden naar alle sponsors
en belangstellenden. De brief wordt zowel in het Nederlands als in het Engels uitgegeven. Twee keer per jaar
proberen we contact tussen sponsor en kind te onderhouden door middel van een persoonlijk geschreven brief
van de kinderen.
De CCP website is in het Nederlands en in het Engels. Vanwege enkele Slowaakse sponsors wordt er ook
gewerkt aan een gedeeltelijke vertaling in het Slowaaks. Door interactieve schermen kunnen potentiële
sponsors zelf het kind voorstellen dat ze willen gaan ondersteunen. Op de website zijn de diverse activiteiten
van CCP te zien via filmpjes.
Facebook heeft een speciale CCP pagina. Deze pagina wordt regelmatig onderhouden en vaak bezocht. Om
privacy redenen worden er geen foto’s van kinderen meer met naam en toenaam op de adoptiepagina en in de
nieuwsbrief vermeld. Er werd een start gemaakt met het ontwerpen van een nieuwe website.
4.6 Sponsoradministratie
In december 2020 waren gemiddeld 257 kinderen in het programma met een betalende sponsor. Enkele
kinderen werden teruggeven door sponsors die het financieel niet meer konden trekken.

5. Projecten
5.1 Kinderkamp
Helaas kon vanwege Covid- 19 kinderkamp worden georganiseerd met de Kerst. In plaats hiervan werden
Kerstfeest van 1 dag georganiseerd in kleinere clusters. Ook deze feesten werden door de kinderen en
betrokken staf positief ervaren.
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5.2 Kerstgift
De kinderen kregen met kerst een baal rijst, bonen en wat cash om zelf een kerstcadeautje uit te kunnen
kiezen. Zodoende kon ieder kiezen wat dringend nodig was.
5.3 Afgestudeerden
Dit jaar waren er weer gesponsorde studenten die afstudeerden. We waren dankbaar dat de meeste sponsors
daarna doorgingen met het steunen van een nieuw kind van de wachtlijst. Een send-off package tijdens het
jeugdkamp wordt aan de afgestudeerde sponsorkinderen meegegeven. Omdat de school opleidt tot beroepen
waar in de marktvraag naar is kom je overal in Uganda de gediplomeerden tegen.
5.4 Geitenproject
Mensen kunnen door een gift van 10 of 15 of meer Euro een geitencadeaubon bij ons bestellen als een
origineel verjaardagscadeautje. Met het geld kunnen wij weer een geselecteerd gezin een geit, varken, kippen
of zaailingen geven, afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden. De vrouwen wordt geleerd als groep samen
te werken, te ondernemen en te sparen. Inmiddels zijn er 10 geselecteerde groepen van zo’n 12 vrouwen. Een
beleidsplan is geschreven om de kwaliteit van het project te verbeteren.
Inmiddels hebben meerdere vrouwen uit de winst van de geitenverkoop een koe kunnen kopen. Dit project
blijkt succesvol om de positie van weduwen structureel te verbeteren. Naast de geitengroepen ontvingen ook
andere kinderen en hun voogden een tweetal geiten.
5.5 Huisvestingsproject
In totaal zijn er in 2020 6 weduwen voor het huisjesproject geselecteerd. Realisatie loopt met hulp van Wilde
Ganzen.
5.6 Kleuterschool
CCP heeft een eigen kleuterschooltje en family home in een arme buurt. De accommodatie leent zich ook voor
logeeradres tijdens schoolvakanties voor kinderen die om veiligheidsredenen niet naar hun familie kunnen.
Met hulp van EO metterdaad worden 3 lokaaltjes bijgebouwd.
5.7 Samenwerking
CCP Uganda onderhoudt relaties met kinderbescherming en andere welzijnsorganisaties om schrijnende
gevallen extra te ondersteunen. In een enkel geval moest een kind elders ondergebracht worden wegen
(drank)misbruik. Gelukkig kunnen de sociale medewerkers van CCP ook dan op afstand contact houden met die
kinderen. Meer kinderen worden vanwege een onveilige thuissituatie op een boarding school geplaatst.
5.8 Bezoek aan Uganda
De bezoeken van bestuursleden vonden in 2020 niet plaats vanwege de reisbeperkingen door Covid-19.
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