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Nieuwe gebouwen in gebruik genomen!

Structurele hulp aan kinderen in Uganda

Scholen gestart!
In de vorige nieuwsbrief
schreven wij u dat er nog
druk gestuukt, gepleisterd
en geschilderd werd in
Mbale. Kozijnen en deuren
moesten nog worden aangebracht.
Inmiddels is op 1 april het
nieuwe schoolseizoen gestart! Hoewel nog niet alle
lokalen in de 2 nieuwe gebouwen afgewerkt zijn,
worden ze toch al gebruikt
om les in te geven.
De school naast het hoofdkantoor herbergt nu naast
de vertrouwde opleidingen
ook een aantal nieuwe administratieve opleidingen.
De 25 PC's (XP) en beeldschermen die we in maart
verstuurden, komen daar
heel goed van pas.

Het transport van de PC’s in Nederland

Het transport van de PC’s in
Uganda

De luchtvracht van de PC’s
werd gratis verzorgd door
transportonderneming BBC
uit Brabant. Voor de transportkosten in Uganda
(ongeveer 1500 euro) zoeken wij nog één of meerderé enthousiaste sponsor(s)!
De kelder, de begane grond
en drie lokalen op de eerste
verdieping zijn inmiddels zo
ver dat ze gebruikt kunnen
worden. Nu wordt de laatste hand gelegd aan het
verfwerk, de elektrische installatie en het sanitair.
Op het terrein van de technische school is een prachtig bouwwerk verrezen.
Daar waar eerst een verlaten stuk land lag, prijkt nu
het gebouw van de technische school dat bekostigd is
door de Hans van Bokkem
foundation. Het gebouw is
zo goed als klaar en de
laatste hand wordt gelegd
aan de beglazing en de beveiliging. Er worden stalen
deuren en ramen geplaatst
om de kostbare apparatuur
te beschermen.
Officiële opening in november
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stuur, enkele kennissen en
Anneke Luyt (HvB Foundation) samen met nog 3 personen de feestelijke opening
bij te wonen!
Wat geweldig dat we met
zovelen getuige mogen zijn
van dit hoogtepunt in de geschiedenis van stichting
CCP!
Gereedschap voor de
technische school
In de vorige nieuwsbrief
vroegen wij nog uw hulp bij
het vinden van gereedschap
voor onze technische opleidingen.
Naast de mooie gift voor gereedschap van de ZWO uit
Bleiswijk, heeft Wim Goeree,
docent voertuigentechniek
aan het VMBO ‘de Oude
Maas’ in Spijkenisse, een
aantal kisten vol met handgereedschap weten te regelen.
Ook ontvingen we van een
garage lasapparatuur en van
de Lions Club in Rotterdam
een grote gift voor de aanschaf van gereedschap.

Het was mooi om te zien dat
De scholen zullen op 11 no- uit allerlei verschillende richvember 2005 officieel geotingen gereedschappen en
pend worden. Op die dag
giften kwamen om ervoor te
zal de diplomering ook
zorgen dat de technische
plaatsvinden.
school goed kan gaan draaien!
Voor deze plechtigheid is de
Nederlandse ambassadeur
Allen geweldig bedankt!
in Uganda als eregast uitgenodigd! Verder hopen
verschillenden van ons be-
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Rommelmarkt Nieuwerkerk a/d IJssel
Een deel van de opbrengst
van de jaarlijkse grote
rommelmarkt van de PKN
in Nieuwerkerk a/d IJssel
zal weer voor CCP bestemd
zijn! Echt fantastisch! Als
doel hebben wij het zomerkamp 2005 gekozen, dat
deze zomer voor onze
sponsorkinderen zal worden georganiseerd.
Bezoek Theo Kikoso
Theo Kikoso, één van de
drie adviseurs in Uganda,
zal eind augustus een bezoek brengen aan Nederland, op doorreis naar Engeland (hij is door vrienden
uit Engeland uitgenodigd
om te komen). Zondag 28
augustus 2005 preekt hij in
evangelische gemeente de
Terp, hierbij is iedereen
uitgenodigd! (Adres de Terp:

Bena Namukhula

overleden aan de gevolgen
van maag– en darmproblemen. Bena’s moeder bleef
alleen achter met 8 kinderen.
Het tweede kind is een jongen van 9 jaar. Zijn naam
is Isaäc Kutosi. De arme

Helpt u ons mee een sponsor voor Bena, Isaäc en
Harriët te vinden? U kunt
bellen (010-4181190) of
mailen (info@CCPUganda.org),
als u een sponsor weet, of
zelf graag wilt helpen.
Wij sturen u dan meer
informatie en een leuke
attentie uit Uganda!

Zadkine College, Prins Constantijnweg 30, in Rotterdam (nabij het IJssellandziekenhuis).

Nieuwsbrief per email
U kunt ons helpen de kosten te drukken door de
nieuwsbrief voortaan per
email te ontvangen. Stuur
een email naar
info@ccp-uganda.org
met in de onderwerpregel
‘nieuwsbrief’ . U ontvangt
dan voortaan een mail met
de link naar de nieuwste
brief in PDF formaat.
Sponsorouders gezocht!
Graag stellen we drie
nieuwe kinderen aan u
voor die uw hulp hard nodig hebben.
Het eerste kind is een
meisje van 10 jaar. Ze
heet Bena Namukhula.
Bena’s vader is in 1996

leven; haar moeder is
doodgeschoten terwijl zij
de jongere Harriet op haar
rug droeg. Harriet heeft de
schoten tenauwernood
overleeft. Harriet weet niet
wie haar vader is en woont
nu bij een oom in Mbale.

Isaäc Kutosi

Isaäc is volledig wees. Zijn
vader is overleden in 1996
en zijn moeder in 2002, 14
(!) kinderen achterlatend.
Het derde kind is een
meisje van 7 jaar. Zij stond
ook in de vorige
nieuwsbrief vermeld, maar
omdat we voor haar nog
geen sponsor hebben
gevonden, hebben we haar
weer in de nieuwsbrief
gezet. Het gaat om Harriet
Alupo. De kleine Harriet
heeft geen gemakkelijk

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.

