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Verslag bestuursreis november 2010 & update lopende projecten 
In november 2010 reisde het Nederlandse CCP team weer af naar Uganda voor het jaarlijks bezoek aan de 
projecten van CCP. Lees meer over o.a. een bijzonder huisbezoek, de officiële opening van onze hoofdlocatie 
van het beroepsonderwijs, het landbouwproject, de betonmixer, het ‘geef een geit’ project, het bouwproject 
meisjeshostel en… beter laat dan nooit… het verslag van het jaarlijkse kinderkamp in december 2010! 
 
Een bijzonder huisbezoek 

‘We werden met Ugandees gejoel verwelkomd toen we op huisbezoek kwa-
men bij een weduwe met 8 kinderen. 6 woonden nog thuis. Een van de kin-
deren was net geslaagd voor de bouwopleiding van CCP. Hij was gesponsord 
door onze eigen Ugandese staf (zij sponsoren met z’n allen ook een kind!). 
Wat was hij trots! Hij stond in vol ornaat te stralen! We gingen zitten en toen 
werd het been van Stephen, het jongste kind getoond. Hij had een heel groot 
litteken. Zijn been was tot op het bot geïnfecteerd geweest. Wat was de fa-
milie ongelofelijk dankbaar dat CCP de operatie had betaald! Dit had het le-
ven van Stephen gered. 350 euro hadden ze nooit kunnen betalen! We 
mochten het huisje nog van binnen zien. Daar stond 1 bed met daarop de 
kinderbijbel die met Kerst gegeven was. De kinderen zongen nog iets voor 

ons, we baden samen en toen maakten we aanstalten weg te gaan. Vlug schoot 1 van de grote  kinderen een 
bananen boom in en sneed een tros groene bananen van tussen de 30 en 50 kg af. Van een bananenblad 
vouwde hij een rondje voor op zijn hoofd en droeg de tros op zijn hoofd de heuvel op naar onze auto. De tros 
bananen namen we mee naar de school van CCP voor de schoolmaaltijden.  Door uw sponsoring gebeuren 
deze prachtige dingen en krijgen weduwen en wezen weer hoop!’   
 
Officiële opening hoofdlocatie van het beroepsonderwijs van CCP 
In 2010 werd de laatste hand gelegd aan de bouw van de hoofdlocatie van 
het beroepsonderwijs van CCP. De bovenste verdieping werd voltooid en nu 
staat er een prachtig instituut waaraan ieder jaar honderden jongeren af-
studeren. Je komt de gediplomeerden overal in Uganda  tegen omdat de 
school opleidt tot beroepen waar in de markt vraag naar is. Zo werkten in 
het hotel waar we verbleven 5 studenten van onze beroepsopleiding. Je ziet 
dat het opleiden van kansarme jongeren leidt tot een grote verbetering van 
hun eigen bestaan en hun hele familie. Om de school officieel te openen 
was één van de sponsors van de school speciaal voor deze  
gelegenheid naar Uganda gekomen. Olivier Schulte Fischendick onthulde na 
een korte toespraak een plaquette. Het was een geweldig en ontroerend 
moment. 

 
Het landbouwproject 

Speciaal om uitleg te geven bij de ploeg, rotor-eg en plantmachine wa-
ren tuinbouwondernemer Maarten Bos en mais boer Wim Dijkshoorn 
met hun vrouwen naar Uganda gevlogen. Op het allerlaatste moment 
werd de tractor vrijgegeven en in het donker naar  het landbouwproject 
gereden. Er volgde een dag van uitleg en overdracht waarbij er werd 
geploegd, geëgd en geplant om te oefenen. Dit naar volle tevredenheid 
van beide partijen. Doordat er tijdens dit bezoek nog 40 hectare is aan-
gekocht, zal de apparatuur weinig stilstaan. De totale landbouwgrond is 
nu 85 hectare groot. We brengen door dit project werkgelegenheid en 
ontwikkeling in een gebied dat voor kort veel te lijden had van veedie-
ven. We hopen en bidden  dat het land dit jaar genoeg zal opbrengen 
voor de schoolmaaltijden en extra inkomen zal genereren ten behoeve 
van CCP. 

De betonmixer werkt! 
Vol trots vertelden CCP-medewerkers hoe ze dit jaar (2010) winst hadden gemaakt met 
de geschonken betonmixer. De verf die nodig was om de hoofdlocatie te onderhouden, 
was nu grotendeels uit deze inkomsten betaald!! De mixer wordt niet alleen voor eigen 
bouwprojecten gebruikt, ook gaan CCP werkers ermee op pad om geld te verdienen 
door verhuur! We zijn nogmaals heel blij met deze geweldige actie van het vakcolle-
ge dr.Knippenberg in Helmond. 

Secretariaat CCP:  
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Onder het toeziend oog van zijn ouders en 
anderen, knipt Olivier het lint door. 
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Update project ‘Geef een geit!’ 
Tijdens onze reis bezochten wij een bestaand geitenproject voor tiener-
moeders in de omgeving van Mbale. We werden erg enthousiast toen we 
zagen hoe het project in de praktijk werkte. Eerst wordt er een groep van 
meisjes, in ons geval weduwen, gevormd. Dan wordt er onder leiding van 
een vrijwilliger begonnen met een inkomen-genererende activiteit. Dit 
kan een geit zijn maar ook een koppel kippen of een kast met honingbij-
en. De groep komt wekelijks bijeen om de voortgang en eventuele pro-
blemen te bespreken. 

 
Eind januari begint ons maatschappelijk werk nu offi-
cieel met de eerste groep weduwen te werken om zo hen een inkomen te leren 
verwerven. We zijn hier enorm blij mee. Door een mailtje te sturen aan info@ccp-
uganda.org kunt u de geitenbonnen bestellen. Tip: bestel meteen een voorraadje 
bonnen zodat u uw cadeautjes hebt klaarliggen voor de onverwachte feestjes en 
verjaardagen! 
 
 

 
Update bouwproject meisjeshostel 
Dankzij de verdubbelingsactie van Wilde Ganzen 
en NCDO konden we voldoende geld bij elkaar 
brengen om het meisjes hostel (slaap/
leefgebouw) te vergroten en af te bouwen, denk 
aan meer slaapzalen, een keuken en een eetzaal. 

Ook wordt een duurzaam waterproject aangelegd, dat regen-
water opvangt voor gebruik. Op 5 oktober 2010 kregen we be-
richt dat het eindbedrag van €26.862 is behaald. WG en NCDO 
verdubbelen dit tot €66.000! Dat is genoeg om de bouwplannen uit te voeren. Op de foto ziet u de 
bouw in volle gang. 

 
Verslag kinderkamp december 2010 
Er kwamen maar liefs 280 kinderen (vorig jaar 190!), allemaal gepakt 
en bezakt voor een weekje weg. Opwinding alom want de meeste kin-
deren komen normaal hun dorp of omgeving niet uit. Het kamp vond 
plaats in een middelbare school, vlakbij Mbale. Deze school beschikt 
over slaapzalen waar onze kinderen in konden overnachten. Ook is er 
een groot speelterrein bij waar ge(voet)bald en gevolleybald  kon wor-
den. Binnen was er ruimte om te schaken en mens-erger-je-niet te spe-
len. 

Er was van ‘s morgens vroeg tot in de middag een heel  
programma met als thema: ‘Je zaait, wat je oogst’ (Galaten 
6:7). Aan de  kinderen werd het belang van hard werken  
uitgelegd en het gevaar van luiheid. Elke dag waren er  
workshops over o.a. werk, relaties en seksualiteit. Dit jaar 
mochten de kinderen voor het eerst zelf kiezen wat voor 
kerstcadeau ze wilden, ze konden kiezen uit de volgende  
cadeaus: een matras, een deken, lakens, schoenen, kleding 
of een schooltas. De sponsorkinderen die  
afgestudeerd waren, kregen een afscheidscadeaupakket (een 
matras, lakens en een deken, een kookpit met 
pannen en eetgerei).  
Drie dagen lang werden alle kinderen medisch ge-
checkt. Malaria domineerde, daarna griep, ver-
koudheid en maagklachten. Kinderen die ‘verdacht’ 
werden van AIDS, kregen een AIDS test. Godzij-
dank was geen van de kinderen HIV positief. Alle 
zieke kinderen kregen terplekke een medische be-
handeling. 
Even uit die moeilijke thuissituatie bij je oma of 
tante of oom, een week lang meer dan voldoende 
eten en zorg, vriendjes en vriendinnetjes. De kin-
deren hebben genoten! 
 

Nieuwe kinderen op de wachtlijst 
 

Helpt u mee? We zijn op zoek naar een sponsor-
ouder voor de volgende 9 kinderen: Noah (7), 

Misaki (9), Ashifraf (9), Jemima (5), Kasita (10), 
Codethe (9), Vincent (8), Sharon (8), Brenda (7) 

en Newton (9).   
 

Kijk op onze website voor foto’s  
en achtergronden van deze kinderen.  

Verder vindt u op onze site leuke filmpjes 
over het werk van CCP! 


