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NieuwsbriefNieuwsbrief  
FEBRUARI 2014 

In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over o.a. het kinderkamp, de hartverwarmende respons op on-

ze auto actie, de actie van de Gideonscholen, ons trainingsproject voor onderwijzers, ons aankomend 

bezoek aan CCP en graag stellen wij onze nieuwe secretaris en 2 kinderen op de wachtlijst aan u voor. 

 

Verslag jaarlijkse kamp december 2013 
Het jaarlijkse kamp is van 12-17 december weer gehouden op het ter-

rein van het Mbale College. Op deze school kan tevens geslapen wor-

den omdat er slaapzalen bij zijn. Het thema was: ‘Wees sterk en moe-

dig’. Dit is een vers uit Jozua 1:9. Er waren 275 kinderen in de leeftijd 

van 6 tot 20. Mensen van de Scription Union en een team van AWANA 

(werkers voor jongeren tussen de 4-14 jaar) waren er om als leiding te 

helpen. 

 

Nieuw dit jaar was de training in ondernemerschap. De kinderen moes-

ten in 4 groepen producten maken die je kon verkopen. Zo maakte de ene groep pannenkoeken, de 

andere verpakte zakjes geroosterde pinda’s, de volgende groep bakte popcakejes, etc. Iedereen was 

enthousiast om dit te doen. 

Naast de buitenactiviteiten zoals volleybal, voetbal, netbal, zaklopen en touwtrekken, waren er ook 

binnenactiviteiten zoals bordspelen, dans en mime, bijbelstudies en workshops met thema’s als seks 

en seksualiteit, mode en trends, etc. Ook bezochten de kinderen in groepjes een babyhuis en een 

jeugdgevangenis en maakten ze om beurten het terrein rond de school schoon. 

 

Aan het eind van het kamp is afscheid genomen van 18 jongeren die klaar waren met hun opleiding. 

Ze kregen afhankelijk van de studie die ze gevolgd hadden een startpakket mee als afscheidscadeau. 

Dat varieerde van een naaimachine tot een tondeuse. Ook waren er kerstcadeaus voor de overige kin-

deren. Dit alles werd mogelijk door uw kerstgift! Acht kinderen kwamen tot bewust geloof en erken-

den de Here Jezus als Heer. Wat een prachtig kamp is het weer geweest. Een week die de kinderen 

zich hun leven lang zullen blijven herinneren! Dank aan onze partners en donoren! 

 

Flitsactie voor een andere auto 
 

De oude Toyota was volledig aan z’n eindje. Ruim 8 jaar geleden werd 

deze tweedehands 4WD Pick-up gekocht en vele duizenden kilometers 

heeft de auto de VTI-scholen en het veldwerk van CCP trouw gediend. 

De wegen zijn slecht en hobbels en kuilen zorgen ervoor dat de auto’s 

daar letterlijk ‘tropenjaren’ maken. Dankzij enkele gulle gevers kon de 

actie voor een nieuwe (gebruikte) auto alweer binnen een dag worden 

afgesloten. De benodigde €19.000 was binnen! Aan de donors: hartelij-

ke dank namens de staf, de scholen en de kids van CCP! We hopen de 

nieuwe auto in maart met eigen ogen te zien. 

 

 

 

Gideonscholen sparen voor geiten         
De locaties van de Gideonschool in Nieuwerkerk aan 

den IJsel hebben voor dit jaar het geitenproject van 

CCP geadopteerd. De kinderen nemen iedere maandag 

zendingsgeld mee naar school en gaan zo sparen voor 

zoveel mogelijk geiten. De geiten worden per twee uit-

gegeven aan Ugandese weduwen (vaak door/met 

AIDS), die op deze manier een inkomen kunnen gaan 

verwerven. Hierdoor kunnen ze een stap uit de armoe-

decirkel zetten. Zo zijn er al 4 clusters van zo’n 12 

vrouwen aan de slag met het geitenproject. Iedere geit 

kost 50 euro incl. verzorging en begeleiding. Tijdens de 

presentaties deden de kinderen enthousiast mee en 

stelden slimme vragen. Hartelijk dank!! 

Secretariaat CCP:  

Breezijde 8 

4243JM Nieuwland 

0183-352885 (na 18.00 u) 

E-mail: info@CCP-Uganda.org  

Website: www.ccp-uganda.org 

Postgiro: NL88INGB0000077491 
Bank (Rabo): NL40RABO0307425800 

Stichting Christian Childcare  

Programme te Berkel en Rodenrijs.  

de oude auto van CCP Uganda 
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343 onderwijskrachten getraind 
De kwaliteit van het basisonderwijs in Mbale en omgeving laat veel te 

wensen over. Als je bij een bezoek aan een sponsorkind vraagt hoeveel 

kinderen er in zijn klas zitten, is het niet vreemd te horen: 120! De 

aanwezigheid van een schoolbord of krijtjes, potloden of papier is ook 

niet vanzelfsprekend. Dan hebben we het nog niet eens over school-

boeken. Onderwijzers die nog een bijbaantje hebben omdat het salaris 

te laag is om rond te komen en daarom niet elke dag komen opdagen, 

komt helaas ook voor. En er is geen ouderraad om deze problemen aan 

te pakken. 

 

Gesteund door Impulsis/Edukans is CCP nu al enige jaren bezig de kwaliteit van het basisonderwijs te 

verhogen. Er is zelfs een apart staflid in dienst van CCP om deze uitdaging op te pakken. In 2013 werd 

er in het district Bulambuli een training voor hoofdonderwijzers gegeven. Bulambuli is het district waar 

we ook het CCP landbouwproject hebben. Verder werden er ook 343 onderwijzers van 33 scholen ge-

traind!  De trainingen gebeuren onder de naam ‘CQEPS’. Dat staat voor: Community Quality Education 

Primairy Schools. In deze naam ligt ook besloten dat de gemeenschap betrokken wordt bij de school en 

bij het onderwijs. Ouderraden worden opgericht en de opleiding van kinderen wordt een verantwoor-

ding van de gemeenschap. De staf schreef hierover: ‘in plaats van klagen en wanhopen, naar toewij-

ding, hoop en hard werken!‘ De verandering moet uit de gemeenschap zelf komen! 

 

Bezoek CCP Uganda maart 2014 
Van 1 tot 17 maart is er weer een bestuursreis. 

Voor het eerst gaan we dit keer in maart en kunnen 

zo hopelijk ook het begin van het plantseizoen 

meemaken. Ons landbouwproject had vorig jaar 

een moeilijk jaar door de overvloed aan regens. We 

nemen net als bij de vorige reis geen cadeautjes 

voor de sponsorkinderen mee, maar hebben voor 

elk kind een kleine attentie bij ons. Zo krijgen alle 

kinderen hetzelfde en ontstaat er geen ongelijk-

heid. Er gaan verschillende sponsors mee om het 

werk met eigen ogen te zien. (rechts ziet u het reisteam, 

Corrie de Groot zal ook meegaan) 

 

Een nieuwe secretaris voor CCP NL 
Christine Ouweneel die sinds 2009 onze bestuurssecretaris is geweest, heeft aangegeven 

andere keuzes te moeten maken in de verdeling van haar tijd. Het bestuur is blij dat Corrie 

de Groot bereid is haar plaats in te nemen en heeft unaniem ingestemd met de benoeming 

van Corrie als secretaris van het Nederlandse CCP bestuur. We danken Christine voor haar 

inzet, toewijding en waardevolle adviezen en inzichten. Ze blijft ook op andere manieren bij 

projecten in Uganda betrokken en wij wensen haar daarin plezier en Gods zegen. 

 

Sponsorouders gezocht voor… 
 

Patience 
Patience is 10 jaar oud, haar vader overleed aan AIDS in 2009. Haar 

moeder heeft ook AIDS en is achtergebleven met 5 kinderen, 3 jongens 

en 2 meisjes. Patience is de jongste, het gezin is erg arm. Moeder 

werkt parttime als schoonmaakster in een kerk. Ze wonen in een kleine 

gehuurde ruimte in een sloppenwijk. Patience zit in groep 6. 

          Abby         
Abby is 6 jaar oud en volledig wees. Zijn vader stierf in 2010, 

zijn moeder overleed in augustus 2013, beiden ten gevolge van ziekte. 

Abby en zijn 3 oudere broers zijn er slecht aan toe. Abby's oudste broer 

zorgt voor de rest, en is hierdoor van school af gegaan. Opa en oma 

zijn erg arm en Abby's opa probeert de jongens te steunen, voor zover 

dit lukt. Abby zit in groep 3. 

 

Wilt u helpen? Bezoek dan onze site voor meer informatie  

over kindsponsoring en aanmelding. 

Kijk op onze website WWW.CCP-UGANDA.ORG voor foto’s en achtergronden van de kinderen op de wachtlijst. 

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

https://www.facebook.com/pages/Christian-Childcare-Programme-Uganda/425859660790727?ref=hl

