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CCP UPDATE ! 
Najaar 2022 

Secretariaat CCP:  
Corrie de Groot - Waterlinie 52 
2965 CC Nieuwpoort Nederland  

0184-633444 (na 18.00 u) 
E-mail: info@ccp-uganda.org  

Website: www.ccp-uganda.org 
Fb:ccp.uganda 

ING: NL88INGB0000077491 
RABO: NL40RABO0307425800 
Stichting Christian Childcare  

Programme te Berkel en Rodenrijs.  

Uganda aan het woord 
In deze update laten we de Ugandese staf aan het woord. We vroegen hen naar het hoogtepunt 
en de grootste uitdaging van dit jaar. 

 
Nathan Walyaula (Algemeen Directeur) 
Hoogtepunt 2022 
Persoonlijk ben ik God dankbaar dat ik na 3 maanden ziek te zijn 
geweest, weer helemaal aan het opknappen ben. De oorzaak is ge-
vonden in mijn  schildklier en ik krijg nu de goede medicijnen. Ik 
kan mijn werk weer goed oppakken. Ik ben dankbaar dat mijn staf 
tijdens mijn afwezigheid het werk heeft voortgezet. Een van de 
hoogtepunten dit jaar voor de organisatie was het vernieuwen van 
de registratie bij de overheid. Het kostte een hoop tijd (en geld), 
maar nu hebben we weer de benodigde vergunning om ons werk 
voort te zetten. En dat is best bijzonder, want veel organisaties als 
de onze zijn door de overheid gesloten omdat ze niet voldeden aan 
de door hen gestelde eisen.  
 

Grootste uitdaging 
De grootste uitdaging blijft nog onze financiële positie. Dit komt vooral doordat de leerlingen 
van onze beroepsopleidingen (VTI) niet in staat zijn het schoolgeld te betalen. Eind september, 
hadden de studenten slechts 52% van het schoolgeld betaald. Dit komt o.a. door: lage opkomst 
van studenten, uitvallers, armoede als gevolg van Corona en de hoge kosten van levensonder-
houd. We vertrouwen erop dat God ons ook door deze moeilijkheden heen zal helpen. 
 
David Nabangi (manager beroepsopleidingen /VTI) 
Hoogtepunt 2022 
We zijn blij met de opstart van de naaicursus nadat deze jarenlang 
was gestopt wegens te weinig belangstelling. We hebben 65 studenten 
opgeleid met een cursus van 3 maanden en 48 met een cursus van 2 
jaar. Deze cursus helpt het aantal studenten weer te verhogen.  
Grootste uitdaging 
We bidden om voldoende betalende studenten om de cursussen te 
draaien. De kosten van apparatuur, trainings- en examenmateriaal zijn 
bijna verdubbeld.  

 
Betty Buyi (manager sociaal werk) 
Hoogtepunt 2022 
We zijn blij dat onze kinderen na de lockdown van 2 jaar weer op school 
zitten. Het begeleiden  van de kinderen en thuisonderwijs was moeilijk en 
duur en had te weinig impact. De heropening van scholen heeft weer leven 
in ons programma gebracht. Het is, nu ze weer op school zitten, eenvoudi-
ger om de kinderen te begeleiden en op te volgen. 
Grootste uitdaging 
We vertrouwen op God dat we de kinderen kunnen blijven geven wat nodig 
is in deze moeilijke tijden.  

 
  Grace Amonging (manager farm) 

Hoogtepunt 2022 
We hebben 4 hectare land omheind. Dit  voorkomt dat de geiten bij het 
grazen gaan zwerven en verdwalen en andermans gewassen vernieti-

gen. Ik ben blij met de groei van de farm! 

Grootste uitdaging 
Het hoge sterftecijfer van lammetjes door onbekende oorzaken is een 
zorg. We hebben door een dierenarts de zieke dieren laten behandelen. 
Ook heeft hij advies gegeven over hoe we het beste kunnen voorko-
men dat de lammeren ziek worden en sterven. 
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Bestuursreis 2022  
Van 18 November tot 5 december hopen we weer met een stevige 
CCP delegatie naar Uganda af te reizen. We zullen weer een groot 
aantal kinderen en weduwen ontmoeten in de geitengroepen en ook 
een aantal Kerstfeesten meemaken. Volg ons op Facebook! Zorg er-
voor dat we je emailadres of liefst je WhatsApp nummer hebben, want 
als we een video van je sponsorkind maken, kunnen we deze meteen  
doorsturen. 
 
Een tweede huis in Uganda 
Dit jaar zijn er weer twee huisjes gebouwd en een aantal andere gerenoveerd. In november 
zullen we namens de sponsors de huisjes officieel openen. Dat is telkens weer een feestelijk 
moment. Wil jij ook  overwegen zo’n weduwe te helpen, neem dan contact op met ons of kijk 
op onze website!  
Dank aan de sponsors!! 
 
Benon loopt weer! 
Dankzij een actie van een kerk kon de vijfjarige Benon geopereerd 
worden aan zijn knie. Een vriendje was tijdens het spelen uit een 
boom op Benons knie gevallen en had de groeischijf verbrijzeld. In-
middels loopt hij weer. Bedankt, de mensen van De Terp! 
 
25 nieuwe sponsors gezocht 
Wellicht door de huidige stijging van de kosten voor levensonderhoud 
merken we dat sommige sponsors moeten stoppen met ondersteunen, of dat ze bij het af-
zwaaien van ‘hun’ kind geen nieuw kind kunnen gaan sponsoren. We zijn daarom steeds op 
zoek naar nieuwe sponsors. Maar weet je dat er al heel wat sponsors meer dan één kind on-
dersteunen? Wie doet er mee? Op de website staan de gegevens.  
 

    We stellen je voor aan:  
Faith 
Faith is geboren in 2019 als tweede in een gezin met 4 kinderen. Faith heeft 
2 broers en 1 zusje. Faiths vader overleed in mei 2020 na een kortdurende 
heftige ziekte. Haar tante van moeders kant zorgt voor Faith. De tante heeft 
de zorg voor de kinderen op zich genomen, maar is zelf ook arm en leeft van 
de opbrengst van een klein stukje land waarvan ze nauwelijks haar eigen kin-
deren kan verzorgen. Faith woont in Bungokho/Mbale en zit daar op St. Pe-
ters Nursery school in de peuterklas. 
 
 

Elijah 
 
Elijah is geboren in 2017 als tweede in een gezin met 2 
kinderen. Hij heeft 1 broertje en is volledig wees. Elijah’s 
vader overleed in 2016 na een motorongeval. Tot die tijd 
woonden ze in Kampala. Het gezin verhuisde naar Mbale, 
waar zijn moeder overleed in 2020, ws. aan Corona.  Zijn 
tante van moeders kant zorgt voor Elijah. De tante heeft 
de zorg voor de kinderen op zich genomen, maar is zelf 
ook arm en leeft van de opbrengst van kleine klusjes en 
bananenverkoop, waarvan ze nauwelijks haar eigen kin-
deren kan verzorgen. Ze heeft ook geen eigen huis. Elijah 
woont in Mbale en zit daar op Mayor primary school. 
 
Paul 
 
Paul is geboren in 2017 als 3de in een gezin met 4 kin-
deren. Hij heeft 1 zus en 2 broers. Pauls vader overleed in 
2018 door een motorongeluk. Pauls opa en oma proberen 
voor hem te zorgen, maar  zij zijn erg arm en hebben geen 
bron van inkomsten. Ook zijn ze oud en ziekelijk en wonen 
in een omgeving die regelmatig overstroomt.  Ze hebben 
dringend hulp nodig. Paul woont in Bumbobi Mbale District 
en zit daar op de Bukhumwa primary school in klas één. 
 
 

Op de foto staan willekeurige kinderen.  
 

 
Kijk op onze website WWW.CCP-UGANDA.ORG 

Verhuisd? 
Nieuw email 

adres of 06 nr? 
Vergeet CCP 

niet! 

Mark is trots op zijn nieuwe schoenen 

https://www.ccp-uganda.org/contact/
https://www.ccp-uganda.org/
https://www.ccp-uganda.org/wachtlijst/
https://www.ccp-uganda.org/

