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Structurele hulp aan kinderen in Uganda

Verslag bezoek CCP december 2009
Het jaarlijkse kinderkamp

Dit jaar zijn Fred en Lyda Meyer, Corrie de Groot en
Harald en Margriet Mikkelsen in december afgereisd
naar Uganda omdat zij dit jaar het kinderkamp wilden bezoeken. Bepakt en gezakt kwamen zij op
Schiphol aan met ruim 150 kilo aan kinderbijbels en
dagboeken (cadeautje voor de kinderen in het kamp).
Na een goede vlucht en voorspoedige reis naar Mbale
werd op de vrijdag 4 december de ‘Graduation’ bijgewoond in gezelschap van de
‘guest of hoour’, een invloedrijk zakenman uit
Kampala.Dit
jaar kregen
390 studenten
hun diploma
waaronder 8
gesponsorde
kinderen.
De week daarop begon het jaarlijkse kamp.
Er kwamen in totaal 190 kinderen naar de opstapplaats bij het kantoor voor maatschappelijk werk.
Ze kwamen lopend, met de border-border (achter op
de taxifiets) of ook zelfs met de taxibus. Allemaal gepakt en bezakt voor een weekje weg. Opwinding alom
want de meeste kinderen komen normaal hun dorp of
omgeving niet uit! Een gehuurde schoolbus bracht
iedereen veilig naar Nyondo, een dorpje wat zo n 20
km bij Mbale
vandaan ligt. In
Nyondo staat het
teacher’s college
(bij ons pabo).
Deze school beschikt over heel
wat slaapzalen
waar onze kinderen in konden
overnachten. Ook
is er een groot
speelterrein bij
waar ge(voet)bald kon worden.
Er was van ‘s morgens vroeg tot in de middag een
heel programma met als thema: ‘Never give up!’. Het
ging onder meer over de bijbelse persoon Jozef , hoe
hij niet opgaf, ook al zat alles tegen. Jozef had geen
moeder meer. Zijn vader was ver weg in een ander
land. Zijn broers hadden een hekel aan hem. Hij deed
het werk van een slaaf en werd tenslotte vals beschuldigd in de gevangenis geworpen. Toch gaf hij
niet op. Zulke verhalen spreken de kinderen erg aan
omdat de meeste in een gelijke situatie leven.
Elke dag waren er workshops over hygiëne, voedsel,
relaties, HIV. In het scheikundelokaal konden de kinderen om beurten een verftekening voor hun sponsor
maken. Op zaterdagavond was er een bonte avond
met zang en dans, drama en zelfs een echte eetwed-
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strijd. Zondag was er
een dienst
waarin Harald sprak
over het leven van Jozef.
De sponsorkinderen die
afgestudeerd
waren, kregen een send
-off package (afscheidscadeaupakket) en aan het einde van het kamp mochten wij aan ieder kind een dagboek of kinderbijbel geven. Een boek is in Uganda niet
makkelijk te krijgen, dus was dit wel een heel speciaal
cadeau. Later bij een huisbezoek zagen wij hoe een
oudere broer
de kinderbijbel al ijverig
aan het lezen was.
Ook dit jaar
heeft een
apotheek uit
Berkel en
Rodenrijs
weer geld
gedoneerd
voor medische doeleinden. De voorgaande jaren werd dit voor de medische
check, die in het kamp plaatsvond, gebruikt. Dit jaar
was dat praktisch niet realiseerbaar en daarom wordt
dit geld deze keer gebruikt voor kinderen die speciale
medische zorg nodig hebben zoals de 4 gesponsorde
kinderen die vanaf hun geboorte met HIV besmet zijn
en een aantal van hun guardians. Zij hebben hiervoor
medicijnen nodig en om die goed te laten werken ook
ieder dag een goede maaltijd.
‘Dit kamp was het mooiste tot nu toe omdat jullie er
waren’, zei één van de kinderen. Maar ook van de
vorige kampen hebben ze natuurlijk enorm genoten.
Even uit die moeilijke thuissituatie bij je oma of tante
of oom, een week lang meer dan voldoende eten en
zorg, vriendjes en vriendinnetjes.
Heel wat
kinderen
vinden het
moeilijk
weer naar
huis te
gaan: ‘This
is just another home
away from
home.’
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Landbouwproject ‘Farming & Feeding’

plantjes rondom. Omdat 2 van haar kinderen nu in
het CCP-project zitten, kwamen deze ook nog eens
Afgelopen voorjaar was er honger in Oost Uganda
door de aanhoudende droogte. We mochten gelukkig uit de kampweek met 2 matrassen thuis (het kerstcadeau). Groot was de vreugde nu er voor het eerst niet
met voedselhulp voor onze sponsorgezinnen insprinmeer op de grond geslapen hoeft te worden. Door alle
gen en zo erger voorkomen.
Toch toont deze gebeurtenis weer aan dat ons nieuwe contacten met onze stafleden heeft de weduwe ook
landbouw project ‘Farming & Feeding’ zeer noodzake- haar vertrouwen op Jezus Christus gesteld en besloten voor het eerst met haar gezin naar een kerk te
lijk is. Na het eerste aanloopjaar willen we nu gaan
gaan.
doorstarten door te investeren in materiaal en een
groter stuk land ontginnen.
Technische school
Nodig zijn:
Dankzij de sponsoring van de Hans van Bokkem

Een Massy Ferguson tractor en
Foundation kon de technische school in 2009 worden
aanhanger
uitgebreid. De bouw van de 4 extra klaslokalen (2

Een maïs-plantmachine
theorie- en 2 prak
Een ploeg
tijklokalen) is zo

Een maaier
goed als klaar. De

Irrigatiemateriaal waaronder een pomp.
lokalen zijn na de
Kunt u ons helpen, neem dan contact op met Harald
kerstvakantie in
Mikkelsen. Tel.nr.: 010-5117404.
gebruik genomen.
In maart verwacht
Nieuw: ‘geef een geit cadeau’!
CCP weer een forse
Speciaal voor diegenen die eens iets anders dan een
instroom van nieubos bloemen of een fles wijn voor hun verjaardag wil- we studenten.
len hebben, hebben wij het geitenproject in het leven Dankzij de gerealigeroepen. Afspraak is dat het maatschappelijk werk
seerde uitbreiding zal CCP dit jaar het aantal plaatsinom te beginnen 25 gezinnen selecteert die geschikt
gen aanzienlijk kunnen verhogen. In totaal 138 stuzijn om aan de slag te gaan om inkomen te verwerdenten hebben in 2009 hun opleiding met goed geven of te verhogen. Niet bij elk gezin past een geit
volg afgerond. Onder hen zijn 9 meisjes: 8 loodgiedus evt.
ters en 1 elektricien. De diploma uitreiking vond
wordt er
plaats in december.
gezocht naar
een andere
Project
activiteit om
‘betonmixer‘
het inkomen
Tijdens ons bezoek
te verhogen.
konden we 2 nieuwe
Bijv. aanmachines voor de
plant van
technische school
(fruit)bomen
overhandigen. Dat
of een koppel kippen of gereedschap om te werken.
was de industriële
Men moet zelf komen met een geschikt plan om het
betonmixer en een
inkomen te verhogen.
trilnaald.
Om niet met lege handen te staan als je naar een
De mixer werkt op diesel en kan goed dienst doen bij
verjaardag gaat, kun je op onze CCP site binnenkort
onze bouwprojecten of uitgehuurd worden met een
een geitencadeaubon downloaden. Totdat de site
medewerker om inkomen
hierop is aangepast kun je de cadeaubon ook per
voor de school te genereren.
email aanvagen bij: info@ccp-uganda.org. Vermeld
In Uganda komt er geen bezelf het bedrag van de waarde van de cheque. En omtonwagen, maar moet je alles
dat dit verjaardagscadeau fiscaal aftrekbaar is, kun je
ter plekke zelf mixen. De
meer geven!
mixer werd vorig jaar geschonken door een actie van
Project ‘Tweede huis in Uganda‘
het vakcollege Dr. KnippenOok tijdens dit bezoek in december konden wij weer
berg in Helmond. De trilnaald
een huisje bewonderen dat afgelopen jaar gebouwd
werd geschonken door bouwkon worden dankzij een gulle gever uit Nederland.
bedrijf Heembouw. Op de
Het was dit keer bestemd voor een weduwe met 7
foto bestuurslid Harald Mikkinderen die in een totale bouwval leefde. Haar man
kelsen tijdens de officiële
was anderhalf jaar overhandigingen.
geleden overleden.
‘Nieuwe aanvragen uit Uganda‘
‘Jullie hebben
Kort voor het uitkomen van deze brief
mijn schande
van me afgeno- ontvingen we weer de foto’s en gegenomen’, zo zei ze vens van 17 nieuwe kinderen die uw
hulp hard nodig hebben. Zoekt u mee
tegen ons. Het
nieuwe huisje zag naar een sponsor voor één van hen?
Kijk op onze website, waarop u de
er keurig schoon
wachtlijst kunt vinden.
uit met nieuwe

