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Structurele hulp aan kinderen in Uganda

Eindelijk!

Na 2 jaar konden we eindelijk weer als team naar
Uganda afreizen. Gewapend met testuitslagen en
mondmaskers konden we Uganda weer bezoeken.
Het was een ontroerend weerzien! Doordat de
scholen nog dicht waren, konden we de kinderen
en de weduwen ontmoeten in de geitengroepen of
tijdens de Kerstfeesten, die ook dit jaar in kleine
groepjes werden gevierd. Al met al waren we erg
bemoedigd hoe de staf van CCP zich door deze
moeilijke periode heen heeft geslagen. Op de foto:
het Ugandese en Nederlandse bestuur.
Corrie, Margriet en Harald, Lyda en Fred.

Videogroet

Wat nieuw voor ons was, is dat we nu van alle ruim
100 kinderen die we hebben ontmoet een korte videogroet hebben, opgenomen. Alle sponsors van wie we
een 06 nummer hadden ontvingen van ons dit filmpje.
De reacties waren zo positief, dat we voortaan zullen
proberen om ieder jaar zo’n filmpje te maken en versturen.

Family Nursery School

De drie klaslokalen van de Family Nursery School van
CCP (FNS) zitten weer vol met ruim 100 kinderen. Behalve een kleuterschooltje is er nu ook gestart met de
eerste klas van de primary school. Weer naar school
gaan, een goede maaltijd en lekker spelen, wat hebben ze dat gemist! In het family home logeren nu 19
kinderen, die niet naar huis kunnen. Twee jonge moeders zorgen nu voor deze kinderen. De
rest komt overdags gewoon uit de buurt van de FNS. Veel kinderen hebben nu last van griep,
maar dat lijkt weer over te gaan. Dankzij een mooie gift kunnen de drie nieuwe lokaaltjes
worden voorzien van een plafond, deuren, ramen en meubeltjes. Dankzij een gift van de ZWO
Bleiswijk werd een nieuw toilet gebouwd en een kippenschuur, waardoor de kids een vers eitje
kunnen krijgen.

Beroepsonderwijs

Ook de beroepsopleidingen van CCP hebben er last van dat veel studenten niet terug keren nu
het weer mag. Veel ouders van de studenten hebben vaak geen geld om na 2 jaar werkloosheid het schoolgeld te betalen. Het lukte daardoor in januari nog niet om alle leerkrachten hun
volledige salaris uit te betalen. Directeur Nathan en zijn staf zijn druk doende om hier oplossingen voor te zoeken. Kijk op de website om te zien welke opleidingen CCP aanbiedt.

Een tweede huis in Uganda

Door Corona had het huisjesproject stil gelegen. In november konden we weer 6
huisjes officieel openen. Dat is telkens weer
een feestelijk moment. Een weduwe die net
in het sponsorprogramma was opgenomen,
konden we blij maken door haar huisje inbraakbestendig te maken. En voor een andere weduwe konden we dankzij twee extra
giften haar huisje afbouwen.
Wilt u ook overwegen zo’n weduwe te helpen, neem dan contact op met ons of kijk
op onze website!
Dank aan de sponsors!!

CCP nu ook actief in Slowakije

Structurele hulp aan kinderen in Uganda

In het najaar van 2017 reisden mijn zoon
Robert en ik voor het eerst met CCP naar
Uganda. We hadden de kans om het echte
leven van kinderen en gezinnen te zien die
lijden onder armoede. Het was een zeer
ingrijpende ervaring. Daarna werd deze
ervaring onze grote uitdaging. Vandaag
Webinar met Slowaakse potentiële sponsors
ben ik erg blij dat Slowakije is toegetreden
tot de CCP-familie. Op 12 januari sloegen
we voor het eerst de handen ineen met CCP Nederland en nodigden we Fred en Lyda
uit voor een online webinar. Beiden introduceerden de 'adoptie op afstand'-manier van
helpen, die in ons land niet zo populair is. We zijn erg blij met de resultaten. Vandaag
hebben we Slowaakse studente Karla, die informatie over de kinderen van CCP op de
website bijwerkt. Zes anderen zijn begonnen met het ondersteunen van een kind of
zijn van plan om dit te doen. “Bedankt CCP Nederland voor het geven van de kans om
deel uit te maken van dit magische project.” Ook hier geldt het oude Engelse gezegde:
‘If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.’
Jarka Kreškóciová, Slowakije

Verhuisd? Nieuw email adres?… Al berichtje naar CCP gestuurd?

In de hectische tijd die verhuizen met zich meebrengt worden wij als CCP bij het versturen van de adreswijzigingen nogal eens vergeten. Helaas komt het nog al eens voor
dat de nieuwe bewoners niet de moeite nemen om de post terug- of door te sturen.
Stuur daarom een adreswijziging door naar: cdgroot@ccp-uganda.org of vul het contactformulier op onze website in. Om in de toekomst videogroeten uit Uganda te kunnen sturen zou het ook fijn zijn als je ons je emailadres en indien mogelijk ook je
WhatsApp nummer doorgeeft. Hartelijk dank!
Corrie de Groot, sponsoradministratie

25 nieuwe sponsors gezocht

Weet je dat er al heel wat sponsors meer dan één kind ondersteunen. Tip: zet de foto(’s) op het startscherm van je telefoon,
zo kun je beter aan ze denken en ook nog reclame maken. Wie
doet er mee? Op de website staan de gegevens. We stellen je
voor aan:
Deborah
Deborah is geboren in 2017 als jongste van twee. Ze heeft 1 zusje. Deborah’s moeder is psychisch ziek en is niet in staat om voor
haar 2 dochters te zorgen. De vader is onbekend. Dit heeft ws.
ook met de psychische gesteldheid van de moeder te maken. Deborah gaat nog niet naar school. Ze woont bij een tante, maar deze is zelf ook arm. Ze wonen in de stad Mbale
Irene
Irene is geboren in 2015 als zesde in een gezin met 2 jongens en 6 meisjes. Irene zit in
het laatste jaar van de kleuterschool. Haar vader kwam in 2019
om het leven bij een motorongeval. Een tante van moeders kant
ontfermt zich over het gezin. De moeder probeert geld te verdienen als nachtwaker, maar dat is onvoldoende om het gezin te
onderhouden. De familie is erg arm. Ze wonen in de stad Mbale.
Medi
Medi is geboren in 2013 als vijfde in een gezin met 8 kinderen.
Medi heeft 2 broers en 5 zussen. Zijn vader overleed in 2019
door een motorongeluk. Na het overlijden van de vader heeft de
moeder Medi achter gelaten bij een tante, de zus van zijn vader.
Hij woont nu bij haar in Nampanga, Sironko district en zit daar op
school in klas P3. Het gezin is erg arm en is aangewezen op de
hulp van CCP.
John
John is geboren in 2017 als jongste in een gezin met 5 kinderen.
Hij heeft 1 broer en 3 zussen. Zijn vader overleed in 2018 aan
een hartkwaal. De moeder probeert wat geld te verdienen door in
tuinen te werken, maar dat lukt onvoldoende om van te leven.
John woont in Sironko district en zit daar op school. in klas P1.
Het gezin is erg arm en heeft de hulp van CCP nodig.
Kijk op onze website WWW.CCP-UGANDA.ORG

