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Structurele hulp aan kinderen in Uganda

In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over o.a. de noodkreet uit Uganda, het verhaal van Alex,
het kinderkamp 2011, een update van de lopende projecten en graag stellen wij weer 2 kinderen
op de wachtlijst aan u voor.

Voedselhulp
Oost Afrika wordt momenteel getroffen door een hongersnood
die het gevolg is van de te lang aanhoudende droogte. Door
gebrek aan regen en water voor irrigatie kan er te laat worden
gezaaid en/of mislukken de oogsten. Hierdoor worden met name de arme gezinnen getroffen. Zij kunnen niet de hoge kosten van het dure voedsel op de markt opbrengen. Ook veel
van onze sponsorkinderen en de gezinnen waar ze verblijven
worden hierdoor geraakt. De situatie is ernstig en vergelijk-

baar met juni 2009 toen we ook een extra beroep op u deden.
Wij hebben begin juni op het noodsignaal van James Kidulu, de
directeur van CCP Uganda, meteen gereageerd door het sturen
Beeld van de voedselhulp in 2009
van een voorschot van €5000,-voor directe hulp. Voor dit geld is
ruim 7700 kg. maïsmeel gekocht en uitgedeeld aan meer dan
100 gezinnen!
Voor de dekking van deze €5000 doen we een beroep op onze trouwe achterban.
CCP werkt wel aan de versterking van de positie van de weduwen door het geitenproject en door andere projecten, maar deze zijn nog onvoldoende ontwikkeld om in de huidige situatie voor een oplossing te zorgen. We willen u daarom vragen een gift over te maken om voedsel voor deze gezinnen te
kunnen kopen.
U kunt uw gift overmaken op postgiro 77.491 t.n.v. St. CCP onder velmelding: ‘voedselhulp’.
Ook kunt u een Email sturen naar info@ccp-uganda.org en in de mail onderstaande tekst overnemen en
invullen.
<hierbij machtig ik CCP een eenmalige gift à € x,xx in te houden van mijn rekeningnummer: xxxxxxxxx
t.b.v. de voedselhulp voor de CCP- kinderen en hun gezinnen.>

Het verhaal van Alex

‘Toen ik nog een baby was, is mijn vader overleden. Hij is vergiftigd. Het verhaal gaat
dat mensen jaloers waren op zijn positie. Mijn moeder bleef met mij als baby en mijn
zusje van 2 jaar achter. Zij bracht ons bij oma (van vaders kant). Daar groeide ik op
in een afgelegen arm dorpje. Mijn moeder ging naar de hoofdstad Kampala om te studeren. Zij overleed een paar jaar later aan AIDS. Het heeft me enorm veel pijn gedaan
haar nooit gezien of gekend te hebben. Ik voelde me afgewezen en verlaten. Waarom
Alex in 2004
had ze me nooit opgezocht?
Later toen ik op de lagere school zat, verhuisde ik naar een tante. Toen kwam CCP in mijn leven. Omdat ik wees was, vonden ze voor mij een sponsor die mijn schoolgeld, medische zorg en zo kon betalen. Omdat het beter was om dicht bij school te wonen, verhuisde ik naar een hostel. Daar woonde ik
met allemaal jongens in een groot huis. De kosten hiervoor betaalt CCP. Veel heb ik gehad aan het
jaarlijkse kamp waar ik met allemaal jongeren samen was die in dezelfde situatie als ik zaten. Hier hoorde ik dat God mijn ouders gebruikt had om mij op deze
wereld te zetten, Hij altijd het plan heeft gehad mij tot Zijn kind te maken. Ik
kan mijn moeder nu vergeven en zie mijzelf als een kind van de Hemelse vader.
Vorig jaar heb ik mijn middelbare school af kunnen maken. Het duurde 7 maanden voordat ik naar de Hogeschool kon. In die tijd heb ik met de Church of
Uganda sociaal werk gedaan in het westen van Uganda. Op het moment volg ik
een technische opleiding.
Ik ben enorm dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen doordat iemand in
Nederland mij is gaan sponsoren. Ik hou van mijn sponsor en bid voor hem!’
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CCP-Camp 2011
Van 13 tot 17 december 2011 werd het jaarlijkse CCP kamp gehouden. Het was net als vorig jaar dicht bij huis in Mbale, op het terrein
van het St. Paul’s College. Je hoefde je niet te vervelen met 270
kinderen en jongeren om je heen.
Het thema was: ‘blijf niet steken in je verleden. Leef nu!’
Er waren workshops over ‘werken, sparen & investeren’,
‘studievaardigheden & timemanagement’, ‘seks & relaties’.
Naast de workshops was er tijd voor sport en spel, een bonte avond en er was
dit keer een korte excursie. Het hoogtepunt van
het kamp blijft de kerstviering en de kerstcadeaus. De kinderen mochten kiezen uit verschillende cadeaus, zoals bijv. een koffer, die straks
thuis als hun enige ‘klerenkast’ dienst zal doen.
De nieuwe kinderen krijgen standaard een matras, laken en muskietennet. Dankzij een gift
van een apotheek uit Berkel en Rodenrijs vond
de trotse eigenaren van een
er ook weer een medische check plaats.
nieuwe koffer
Al met al weer een geslaagd kamp en een blijvend hoogtepunt in het leven van
een kwetsbaar kind!

Update projecten
Waterproject
In Bufulubi, één van de werkgebieden van CCP kunnen we
dankzij een paar mooie giften een bijdrage leveren aan een waterput. Deze put voorziet straks de school en een deel van het
dorp van schoon drinkwater. De financiering komt voor 80% van
CCP en voor 20% van de lokale bevolking. Hierdoor voelen zij
zich eigenaar van het project en zijn ze verantwoordelijk voor
het onderhoud. Helaas is het niet gelukt de overheid te laten
meebetalen. Het boren van de waterput is 6 juni gestart en we
hopen binnen enkele weken de eerste foto’s op de website te kunnen zetten. Op de foto: ‘water boren in Afrika’

Geitenproject
Er is een nieuwe tweede groep van 10 weduwen in Manafwa gestart met het geitenproject!
Het is belangrijk om deze allerarmsten te helpen hun inkomen te verwerven.
Vergeet geen geitenbon te vragen als je een verjaardag of feestje hebt! Nu we
gestart zijn, willen we graag doorgaan! Ga naar onze website!
Sponsorouders gezocht!
Graag stellen we weer twee kinderen aan u voor die op de wachtlijst
staan, helpt u weer mee?

Norah
Norah is 8 jaar oud, haar moeder stierf tijdens de bevalling van haar vijfde
kind. Ze liet 1 zoon en 4 dochters achter, Norah is
de oudste. De kinderen wonen bij hun oma. Norah’s
moeder volgde een opleiding bij CCP tot kleuterjuf.
Norah zit in groep 5.

Emma
Emma is 7 jaar oud, zijn vader overleed in 2006
aan acute malaria. Emma en zijn 2 oudere zussen wonen bij hun oma, die oud en
arm is. Ze leven van de opbrengsten uit de tuin. Hun moeder verliet hen en
trouwde een andere man. Emma zit in groep 3.
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 leuke filmpjes over het werk van CCP en kunt online doneren via Ideal!

