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Bouw gestart!
Structurele hulp aan kinderen in Uganda

Actie zeer succesvol
In de vorige brief schreven
wij u dat de actie in 2003
voldoende heeft opgebracht
om de bouw te kunnen starten. In deze brief kunnen wij
melden dat het bouwen

daadwerkelijk gestart is.
Op een stuk grond naast de
huidige school wordt een
schoolgebouw neergezet
waarvan de bouw in verschillende bouwlagen kan worden
gefaseerd.
In december startte het egaliseren van de grond en voorbereiden van de fundering.
Op zo´n moment ben je dan
wel even dankbaar dat de
grond in Uganda een stuk
steviger is dan in Nederland
en dat heien daar niet nodig
is. De fundering is sterk genoeg voor 3 bouwlagen. Dit
betekent dat we na het voltooien van de begane grond
nog maximaal 2 bouwlagen
kunnen toevoegen. De stad
gaf ook geen toestemming
voor het bouwen van minder
dan 2 lagen. Dit doen ze om
op deze manier het centrum
van de stad te ontwikkelen
naar de eisen van de tijd.
Onze eigen bouwstudenten
verlenen in deze fase slechts
hand– en spandiensten omdat het maken van betonconstructies echt vakwerk is en

moet voldoen aan strenge veiligheidseisen.
Nieuw stuk grond gekocht
Voor een prijs waar we in Nederland alleen maar van kunnen dromen, werd een tweede stuk grond
gekocht om daarop de lokalen
voor de timmeropleiding en in de
toekomst de andere technische
opleidingen te realiseren. Omdat
de school vlakbij het ziekenhuis
staat en omdat de geluidsoverlast
van de zaagmachines de andere
lessen te veel zou verstoren,
moesten de technische richtingen
op een andere locatie worden gebouwd. Op ditzelfde stuk grond
willen we dan in de toekomst ook
het internaat bouwen waar de
studenten die buiten de stad wonen, kunnen logeren.
Er loopt een aanvraag voor de

De school voor beroepsopleiding telt nu
300 leerlingen
bouw van deze lokalen waar we u in
de volgende brief meer over hopen te
schrijven.
We houden u op de hoogte van de
verdere ontwikkelingen in de bouw
van de school en de timmerlokalen!

Bouwen in Uganda is vooral handwerk
In de vorige brief meldden wij dat het eindbedrag na ´verdubbeling´door De Wilde Ganzen en € 25.000 van NCDO uitkwam op een totaalbedrag van 80.420 Euro!
Er is echter sindsdien nog een grote gift binnengekomen van een bedrijf uit
Amsterdam en verder heeft een stichting interesse getoond om de lokalen
van de technische opleidingen (timmeren e.d.) te willen financieren. Dit
betekent dat we een aantal meerkosten al konden opvangen en dat we aan het plannen zijn om de
lokalen op de eerste verdieping eerder te
kunnen bouwen. De behoefte aan lokalen
NCDO, duurzame wereld
is immers enorm.

Financieel actienieuws

Muskietennet
In 2002 ontvingen alle sponsorkinderen een muskietennet als kerstcadeau, gefinancierd door de Nederlandse
sponsors. Het positieve effect
bleek in 2003 duidelijk te
merken: er waren aanzienlijk
minder zieke kinderen dan in
andere jaren. Zo blijkt weer
dat een relatief kleine investering grote positieve gevolgen kan hebben!
Sponsorbijdrage 2003
CCP is gewoon om in de
maand december een brief te
versturen naar sponsors die
aan het eind van het jaar betalen en sponsors die een
achterstand in de betaling
hebben opgelopen. Het is
vorig jaar december echter
door omstandigheden niet
gelukt deze brief te verzenden. Onze administratie
wordt omgezet naar een
nieuw systeem, wat helaas
met de nodige problemen
gepaard gaat. Wij doen er
alles aan om de omzetting zo
spoedig mogelijk af te ronden
en de brieven op korte termijn te verzenden. Onze excuses voor het ongemak.
Gertjan de Vogel
Penningmeester
Tweede deel reisverslag
(juli 2003)
We bezochten ook Harriët,
die in een sloppenwijk woont.
Als we naar haar hutje lopen,
moeten we over de menselijke uitwerpselen heenstappen. Vreselijk. Een aantal
mannen kijkt ons wantrouwig
aan en groet ons niet. Heel
ongebruikelijk in een gastvrij
land als Uganda, hebben we
inmiddels gemerkt. Later zien
we dat zij bier aan het brouwen zijn in een groot metalen vat. Bepaald geen goede
omgeving voor een jong
meisje. Harriëts moeder
spreekt geen Engels, maar
via onze begeleider van CCP
kunnen we met haar praten.

We krijgen stoelen aangereikt, maar Harriëts moeder
gaat op de modderige grond
zitten. Deze onderdanigheid,
die we vaker hebben meege
meegemaakt, zorgt ervoor
dat we ons ongemakkelijk
voelen. Een heleboel kinderen uit de wijk, in kapotte en
vuile kleren, komen kijken
naar die vreemde bezoekers.
We horen dat Harriët met
haar moeder en broers en
zussen in één ruimte woont
en slaapt. Zij is de enige van
haar familie die naar school
kan, en die er daardoor ook
netjes uitziet. De omgeving is
triest, en ook Harriët maakt
geen opgewekte indruk. Zij
wisselt geen woord met ons.
Onze begeleider Nelson vertelt dat geprobeerd wordt om
Harriët in een kostschool te
plaatsen. Hopelijk zal dat
lukken.
Als we de sloppenwijk verlaten zij we dankbaar dat er
een toekomst is voor Harriët,
maar verdrietig gestemd over
de vele kinderen die deze
kans niet krijgen en in zo'n
omgeving moeten opgroeien.
Annelies v.d. Maarl
Secretaris
Sponsorouders gezocht!
Graag stellen we twee
nieuwe kinderen aan u voor
die uw hulp hard nodig hebben.

U begrijpt dat de moeder van
Margaret onvoldoende middelen heeft om goed voor
Margaret te kunnen zorgen.

Viane Wokali
Het tweede kind is een
meisje van 8 jaar. Haar
naam is Viane Wokali.
Viane’s ouders leven gelukkig
nog wel allebei, maar ze zijn
zeer arm en hebben 11 kinderen.
Met de hulp van CCP kunnen
de kosten van scholing betaald worden en kunnen de
meisjes zich verder ontwikkelen.
Helpt u ons mee een sponsor
voor deze meisjes te vinden? U
kunt bellen (010-4181190) of
mailen (info@CCP-Uganda.org),
als u een sponsor weet, of zelf
graag één van de meisjes wilt
helpen. Wij sturen u dan meer
informatie en een leuke
attentie (handgemaakt uit
Uganda)!!

DOELSTELLING

Margaret Khalayi
Margaret Khalayi is een
meisje van 6 jaar. Haar vader is aan AIDS overleden en
haar moeder is HIV positief.
Margaret heeft nog 6 broertjes en zusjes.

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.

