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Structurele hulp aan kinderen in Uganda

Nieuwe actie gestart!
De nieuwe school
In november brachten bestuursleden Harald Mikkelsen en Fred
Meijer, vergezeld door Freds
vrouw Lyda en Anneke Luyt een
bezoek aan Uganda. Anneke
Luyt is de oprichtster van de
Hans van Bokkem foundation
die de nieuwbouw van de technische school van CCP financiert.
Zowel de bouw van de nieuwe
school voor de bestaande beroepsleidingen als de technische
school vorderen gestaag.
Huidige stand van zaken
Inmiddels is de ruwbouw van de
kelder en begane grond van de
school al afgerond. Door de
enorm gestegen prijzen van
bouwmaterialen is er echter een
tekort op de begroting ontstaan.
Vooral staal en cement zijn tussen de 50% en meer dan 150%
in prijs gestegen. De 8 lokalen

zijn gebouwd en ook de winkel
aan de straatzijde, maar het
aanbrengen van stucwerk en
kozijnen moet nog gebeuren.
Ook moet het sanitair en de
elektra nog worden aangelegd.

Voor al deze activiteiten is een
bedrag nodig van €65.000. We
hebben de actie aangemeld bij
de Wilde Ganzen en bij NCDO.
Hierdoor wordt al het geld dat
wij inzamelen vermenigvuldigd
met 2,7. Dit betekent dat wij nu
‘gaan voor’ €25.000. Doet u
weer mee?
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Postgiro: 77.491
Bank (Rabo): 30.74.25.800 t.n.v. Stichting Christian Childcare Programme te
Berkel en Rodenrijs.
www.ccp-uganda.org
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Technische school op tweede stuk
grond
De technische school die volledig
door de ‘Hans van Bokkem
Foundation’ wordt gefinancierd is
inmiddels al volledig voorzien van
een dak (zie foto).
Nu wordt gewerkt aan de afwerking zodat de nieuwe studenten
in maart 2005 kunnen beginnen
met de nieuwe opleidingen. We
gaan opleiden voor de beroepen:
timmerman, automonteur, metselaar/bouwvakker en lasser/
metaalbewerker. We kunnen
elektrische– en handgereedschappen gebruiken. Heeft u connecties die ons daaraan kunnen
helpen, dan horen we dat graag
van u!!

Eind december zijn we de actie
gestart en al voordat deze in de
nieuwsbrief was aangekondigd,
kwamen de eerste giften al binnen. In Evangelische gemeente
‘de Terp’ in Capelle a/d IJssel
werd bij een verkoopactie van
briefopeners al een bedrag van
€1.000 Euro ingezameld. Ook
kwamen er spontane giften van
enkele particuliere en zakelijke
gevers. Fantastisch!
We hopen met deze actie minimaal €25.000 bijeen te brengen. Ook deze keer
voeren we actie met De Wilde Ganzen. Wanneer u uw gift overmaakt
via Stichting de Wilde Ganzen vermeerderen zij uw gift met een kleine 70%. Bovendien geeft de NCDO
(Nat. Comm. voor Duurzame Ontwikkeling) een verdubbeling van 100% op uw gift.

1+1+0,7=2,7

We streven naar een totaalbedrag van 25.000 Euro. Na
verdubbeling komt dit neer op zo’n 65.000 Euro waarmee
de kelder en begane grond van de nieuwe school afgeNCDO, duurzame wereld
maakt en ingericht kunnen worden om de nieuwe studenten te herbergen. We hopen dat u, die nog overweegt om een bijdrage over te maken dit zult doen voordat de verdubbelingsactie door Wilde Ganzen en NCDO in februari 2005 is afgelopen.

Nieuwe actie gestart!
Tijdens het bezoek hebben we
besloten na thuiskomst nog een
Denk erom: iedere 10 euro die u in de actiemaanden decemberkorte actie te voeren voor het
februari geeft, levert bijna 27 euro voor het
afmaken van de begane grond
project op! Doet u mee? Stort op giro 40.000
en voor de inrichting van de
van de Wilde Ganzen te Hilversum onder verschool en het aanschaffen van
melding: uitbreiding school CCP Uganda, project
een stroomaggregaat. Door de
2004.514. U kunt natuurlijk ook de bijgesloten machtiaanhoudende droogte leveren
de stuwdammen zo weinig energingskaart gebruiken. Alvast bedankt!
gie dat de stad om de andere
dag zonder stroom zit.
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ACTIENIEUWS
Reeds eerder berichtten wij
over de gezamenlijke actie van
de Gereformeerde en Hervormde Kerk In Bleiswijk. Zij
zamelden opnieuw geld in voor
CCP door middel van het sparen van euromuntjes. Dit leverde maar liefst EUR 2500 op,
bestemd voor gereedschap ten
behoeve van de timmeropleiding. De NCDO heeft toegezegd dit te verdubbelen. In
Uganda zal hier gereedschap
en technische lesmaterialen
van worden gekocht op de lokale markt.
Alle spaarders hartelijk dank!!!

Na nog een
hachelijke
oversteek over
een gammele
brug bereikten
we de school,
die we wilden
bezoeken. Het
laatste stuk
was er trouwens helemaal
geen sprake meer van een
weg. Voor de muur van de
school wachtten vijf van onze
sponsorkinderen op mij: Samuel, James, Milton, Rita en
Maria; netjes opgesteld.
Ik bezocht het gezin van James waar vader was overleden
aan AIDS en moeder HIVpositief was. De bemoeienis en
steun van CCP was voor dit
gezin de enige hoop in hun
uitzichtloze situatie. Dit realiseerde ik me hier des te meer.

overhandiging van de cheques

Reisimpressie nov. 2004
‘Waar ben ik aan begonnen?’,
ging het tijdens mijn bezoek
aan Uganda wel even door mij
heen. De met rode klei
‘verharde’ weg hield op en
voor ons lag een weg vol bagger. Gelukkig had de chauffeur
en tevens maatschappelijk
werker Nelson al vaker over
zulke terreinen gereden, dus
manoeuvreerden we ons er
goed doorheen. Wat was ik blij
dat we op deze wegen in een
sterke ‘4 wheel-drive’ auto
konden rijden, anders waren
we hopeloos in
deze bagger
blijven steken.
Deze Toyota
werd geschonken door een
actie van de
Gereformeerde kerk in Berkel
en het gospelkoor Intercession
uit Rotterdam, in samenwerking met EO Metterdaad.

Godfrey
In de loop van de week bezocht ik meerdere kinderen,
thuis en op school, zo ook
Godfrey, het sponsorkind van
mijn moeder. Vijf jaar geleden
was ik op bezoek geweest bij
Godfrey’s moeder in de sloppenwijk Namatale. Naast armoede heerst hier dronkenschap en soms geweld, een
deprimerende omgeving om in
op te groeien. Godfrey was
toen niet thuis maar zat op
school. Met dit deprimerende
beeld in mijn
achterhoofd
zocht ik Godfrey op die inmiddels studeerde op een
technische
boarding
school. Wow,
wat een verschil! Daar
stond hij voor
me te stralen
als de zon (hij
had een geel
schooluniform!). Trots en stralend stond hij daar voor het
onverwachte bezoek. Voor mij
had Godfrey iets weg van een
wonder. Wat het effect was

van een kind
sponsoren hoefde je mij daar
niet uit te leggen!!
Er staan nog
veel kinderen op
de wachtlijst in
Uganda en het
blijft ongelofelijk
wat je met minder dan 1 euro per dag in
Uganda kunt doen! Doet u ook
mee?
Lyda Meijer
Sponsorouders gezocht!
Helpt u ons
mee... een
sponsor te
vinden voor
de kinderen?
U kunt ons
bellen
(0104181190) of
mailen
(info@CCPuganda.org),
als u een sponsor weet, of zelf
graag een kind wilt helpen.
Wij sturen u dan meer informatie en een leuke attentie
(handgemaakt uit Uganda)!!
Nieuwsbrief per email
U kunt ons helpen kosten te drukken door de nieuwsbrief voortaan
niet meer per post, maar per email te ontvangen. Wanneer we
uw mailadres hebben, mailen we u
de link naar de nieuwste nieuwsbrief (in PDF) op onze internetsite.
Stuur een mailtje aan:
info@ccp-uganda.org
En vermeld in de onderwerpregel:

nieuwsbrief

DOELSTELLING
Stichting Christian Childcare Programme
wil een bijdrage leveren aan de geestelijke,
materiële en sociale ontwikkeling van
Ugandese kansarme kinderen en jongeren.
De activiteiten waar Stichting CCP mee verbonden is, vinden plaats in Oost-Uganda.
De Nederlandse Stichting CCP bestaat
volledig uit vrijwilligers, waardoor sponsorbijdragen maximaal ten goede komen aan
het kind. In Uganda zelf is er een plaatselijke organisatie met dezelfde naam, het
‘Christian Childcare Programme’ (CCP), met
een eigen bestuur en staf. Waar mogelijk
wordt samengewerkt met andere organisaties die opkomen voor het kind in de knel.

