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Structurele hulp aan kinderen in Uganda

In deze nieuwsbrief vindt u dit keer het reisverslag van Kees en Wil Schep, informatie over het nieuw te
starten family house, een verslag van een bijzonder kindbezoek, een update van onze financiën en graag
stellen wij onze nieuwe rector van de beroepsopleidingen en 2 kinderen op de wachtlijst aan u voor.

Reisverslag van Kees en Wil Schep
Begin maart 2014 vertrokken wij met het CCP team naar Uganda voor een bezoek. Vanaf begin jaren
’80 zijn wij sponsorouders en inmiddels sponsoren wij ons tweede kind. We wilden onder andere graag
zien wat er tot stand is gebracht in die jaren. Tijdens deze reis hebben wij mogen zien dat het indrukwekkend is wat er in die jaren bereikt is door vrijwilligers en sponsors. We kijken terug op een geweldige reis met zulke ervaren reisleidsters. Margriet, Corrie en Birthe hebben ons meegenomen bij het
bezoeken van de sponsorkinderen, de meesten bezochten we op scholen. Het is zeker geen vakantietrip en hard werken om de sponsors van informatie te voorzien.
Tijdens de bezoeken aan de scholen hebben we kennis gemaakt met Isaac, het sponsorkind van onze
dochter, en met Ediga, ons huidige sponsorkind. De jongens hebben we verrast met voetbalshirts
voor twee hele elftallen. Beide scholen waren hier erg blij mee. Ook zijn we bij Ediga
thuis geweest voor een kennismaking met zijn moeder. Verder hebben we kennis gemaakt met de directie, staf en vele medewerkers van het CCP. We zijn als speciale gasten op de school ontvangen met spel, zang en dans. Alles met zoveel enthousiasme
gebracht, geweldig. Graag delen wij nog twee hoogtepunten met u. Met het geld van
de giften voor ons 40 jarig huwelijksjubileum en het 40 jarig bestaan van ons bedrijf
heeft CCP twee nieuwe huisjes kunnen bouwen. Tijdens ons verblijf hebben we beide
huisjes aan de families over kunnen dragen. Dit was een feestelijke gebeurtenis. We
hebben nu zelf kunnen zien
dat beide families hier enorm mee geholpen zijn.
Het tweede hoogtepunt was een ontmoeting met ons eerste sponsorkind, Joas. Een
emotionele en waardevolle ontmoeting.
Joas is inmiddels een jongeman van 32
jaar, getrouwd en vader van twee kinderen. Joas heeft de
hulp via CCP met
beide handen aangepakt en er echt wat van gemaakt, we waren onder de indruk. Hij heeft ons ook verteld over zijn toekomstplannen en we houden nu
contact met hem via de mail. We zijn thuisgekomen met de overtuiging dat er
door CCP veel goed werk wordt verricht. Maar dat er nog veel mensen zijn in
Uganda die een steuntje in de rug heel goed zouden kunnen gebruiken.

Family house CCP
Wat te doen als je vader en moeder aan AIDS zijn gestorven, je bovendien zelf HIV-positief bent, je
tante niet voldoende voor je kan zorgen zodat je tenminste één goede maaltijd per dag krijgt en op
tijd je HIV medicijnen in neemt? Wat te doen als je vader en moeder gestorven zijn en je bij een oom
of tante terecht komt die je slaan en je geestelijk en lichamelijk mishandelen omdat ze bijna altijd
dronken zijn? Regelmatig kwamen we ze tegen. Kinderen die geen veilige thuissituatie hebben. Het
licht was uit hun ogen. Oorzaak is de aidsproblematiek of dronkenschap in de extended family, (zij
hebben de zorg voor de weeskinderen).
Tot nu toe werden deze kinderen door CCP ondergebracht bij andere organisaties. Vorig jaar werden we geconfronteerd met een vraag vanuit het Kizito
babyhome van zr. Mary (foto) in Mbale. Of we hen konden helpen met de opvang van hun (vaak te vondeling gelegde) weeskinderen. Als de kinderen 3
jaar zijn moeten ze het babyhome verlaten en soms is het onmogelijk familie of
opvang te vinden. In een vergadering met CCP Uganda werd besloten een familyhouse te gaan bouwen. Er wordt op dit moment druk gezocht naar een
stukje grond net buiten de stad (goedkoper). Er zal een huis gebouwd worden
dat geschikt is voor 8 kinderen en een of twee verzorgers. We zijn blij dat er
voor het bouwen huis al een sponsor is gevonden. Voor de inrichting zoeken
we nog fondsen.
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Een nieuw gezicht
Tijdens ons laatste bezoek in maart maakten we voor het eerst kennis met de nieuwe
‘principal’ (rector) van de beroepsopleidingen van CCP. Zijn naam is Bruno. Het is zijn
taak leiding te geven aan de 2 scholen van CCP. Bruno is een jong en enthousiast staflid
die ons een positieve indruk gaf. In één van de volgende nieuwsbrieven zullen we een
uitgebreider interview met Bruno plaatsen.

Child headed home
Tijdens ons bezoek aan Uganda afgelopen maart gingen wij, Harald, Margriet en ik ook op bezoek bij
twee sponsorkinderen Boniface en Abby. Twee jongens uit een gezin met 5 kinderen, maar vader en
moeder zijn beiden overleden. De oudste broer zorgt voor het gezin, maar dan… komt er een jongen
van 17 jaar, zelf nog een kind, naar je toe. Hij is verantwoordelijk voor de verzorging van zijn jongere
broertjes. Zijn opa ondersteunt hem, maar dat is een oude zeer broze man die nauwelijks voor zichzelf
kan zorgen. Boniface is 7 en Abby is 6 en dan zijn er nog 2 broers van ongeveer 10 en 14 jaar oud. Dit
was een heel confronterend bezoek voor ons. Hun huis zag er keurig uit. Ze hadden kranten op de lemen muren geplakt om het een beetje lichter in het huis te maken. Voor
die avond stond er een klein schaaltje met cassave klaar. Dat is was hun
avondeten, voor 5 opgroeiende jongens. In overleg met sociaal werk is besloten om deze jongens extra te ondersteunen. Ook voor de 3e jongen zal
een schooluniform worden betaald. CCP Uganda blijft deze jongens extra
goed monitoren. Zo fantastisch om te weten dat door sponsoring van 2
jongens, en extra hulp van het maatschappelijk fonds van CCP dit gezin
toch een hoopvollere toekomst tegemoet mag gaan.
Op onze website www.ccp-uganda.org kunt u onder het tabje doneren/
giften een gift geven ten behoeve van het fonds maatschappelijk werk
(via Ideal of een eenmalige machtiging). Het zou geweldig zijn om vanuit dit fonds meer kwetsbare gezinnen een extra ondersteuning te kunnen bieden in de toekomst.
Corrie de Groot

Financiën 2013
CCP voldoet aan de ANBI status, zodat alle giften aftrekbaar zijn. Een van de nieuwe eisen hiervoor is
transparantie. Sinds enkele weken hebben wij dan ook het inhoudelijk verslag en de samenvatting van
het financieel jaarverslag over 2013 gepubliceerd op onze website. Graag willen wij op deze cijfers een
korte toelichting geven. Uit eigen fondsenwerving kwam er € 124.488 binnen. Onze eigen kosten,
waaronder o.a. bankkosten, kosten website en contributies, bedroegen € 1.463 en dat is wederom
slechts ongeveer 1% van onze inkomsten. Dit betekent dat (zoals ieder jaar) 99% naar het doel in
Uganda gaat. Verder is er via partners, zoals de Hans van Bokkem Foundation en stichting Edukans
een bedrag van € 148.592 binnengekomen. Met dit geld hebben wij onder andere veel extra projecten
kunnen doen, waaronder het kamp voor de kinderen, training van onderwijzers, capaciteitsbouw, Farming en Feeding, CQEPS en waterprojecten. Ook deden we twee projecten met De Wilde Ganzen, maar
deze liepen via de rekening van de Wilde Ganzen. Het resultaat van 2013 geeft een tekort van € 6.135.
Dit verlies kunnen wij gelukkig opvangen doordat er in 2012 een positief resultaat was geboekt. Als u
vragen heeft, neem dat gerust contact met ons op.
Namens de financiële afdeling,
Harald Mikkelsen en John Fransen

Sponsorouders gezocht voor…
Sydney
Sydney is 8 jaar oud, zijn vader is verongelukt in 2010. Zijn
moeder bleef achter met 10 kinderen, 4 jongens en 6 meisjes.
Sydney is de achtste in de rij. Moeder werkt in de steengroeve en
heeft ook nog wat opbrengsten van hun tuin. Sydney zit in groep 5.

Grace

Grace is 6 jaar oud, haar vader is overleden aan AIDS in 2013. Haar
moeder bleef achter met 7 kinderen, 3 jongens en 4 meisjes. Grace is
de jongste. De familie is groot en er is weinig geld. De moeder van
Grace werkt in de mijnen, daar hakt zij stenen om zo wat geld te
verdienen voor haar gezin. Grace 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!

