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Stichting Christian Childcare Program-
me te Berkel en Rodenrijs.  Scholen starten in april! 

Bliksemactie groot suc-
ces! 
Dankzij de overweldigende 
respons op onze bliksem-
vervolgactie van december 
2004 t/m maart 2005 gaat 
het toch lukken om beide 
scholen te ope-
nen in april 
2005!  
Als bestuur zijn 
we bemoedigd 
en ontroerd, 
wat gaven de 
mensen gul aan deze blik-
semactie! En ook dit jaar 
vermeerderen stichting Wil-
de Ganzen en NCDO-
’duurzame wereld’ het inge-
zamelde bedrag met een 
flinke subsidie. 
 
Ook zijn we ontzettend blij 
met de geweldige inbreng 
van de Hans van Bokkum 
Foundation, die de bouw 
van de Technische School 
gefinancierd heeft! Fantas-
tisch! 
In Uganda zeg je dan: 
‘Praise the Lord!’, en als Ne-
derlanders kunnen wij niets 
anders zeggen dan: 
‘Amen!’. 
 
Laatste loodjes…! 
Er wordt druk gestuukt, ge-
pleisterd en geschilderd in 
Mbale. Kozijnen en deuren 
moeten nog worden aange-
bracht. Wanneer het werk 
klaar is, staat er een nieuwe 
technische school en op de 
andere locatie een nieuw 
gebouw met begane grond 
en al enkele lokalen op de 
eerste verdieping. 
 
 

motiveert kinderen om er voor te 
gaan en hun best te doen op 
school! Dit jaar zal de diplomering 
plaatsvinden op 11 november 
2005. Op diezelfde dag worden 
dan de 2 nieuwe scholen officieel 
geopend. Voor deze plechtigheid is 
de Nederlandse ambassadeur in 
Uganda als eregast uitgenodigd! 
 
Terug naar Mbale...er hangt een 
opgewonden sfeer in Mbale, er 
wordt keihard gewerkt aan de laat-
ste loodjes! Ja, en die wegen inder-
daad het zwaarst, met zo’n enorme 
tijdsdruk…! Voor half april 2005 
moeten de gebouwen zover klaar 
zijn dat de leerlingen de lokalen 
kunnen gebruiken. 
 
Gereedschap voor de technische 
school 
Het gebouw staat en is bijna hele-
maal klaar, maar wat we nog goed 
kunnen gebruiken is: gereedschap 
voor onze technische opleidingen! 
We ontvingen een mooie gift voor 
gereedschap van de ZWO uit Bleis-
wijk en er lopen een aantal acties 
voor gereedschap.   

Als u nu diegene bent (of heeft u 
een familielid of kennis) die onze 
enthousiaste technische studenten 
kunt helpen aan een lasapparaat, 
autogereedschap, een zaagmachine 
e.d., neem dan  snel contact met 
ons op, zodat we verder kunnen 
praten.  

De advertenties zijn geplaatst 
en de aanmeldingen van nieuwe 
studenten stromen binnen! Ook 
lukt het prima om voldoende 
docenten aan te nemen om het 
jaar te beginnen.  
 
De school breidt dankzij de 
nieuwe ruimte in de gebouwen 
enorm uit. Het studenten aantal 
groeit van 400 naar minimaal 
600. 
 
Eind maart gaan er met een 
luchtvracht zending een aantal 
gereedschappen en 25 compu-
ters (XP) en beeldschermen 
naar Uganda. De luchtvracht 
wordt gratis verzorgd door een 
transportonderneming uit Bra-
bant. Voor de inklaringskosten 
is ons al hulp aangebonden door 
een Rotterdamse serviceclub. 
 
Zijn de studenten die een be-
roepsopleiding komen volgen bij 
CCP nu allemaal kinderen die 
gesponsord worden door spon-
sorouders in Nederland? Nee, 
iedereen is welkom op de 
school, eigenlijk zou je het zo 
kunnen stellen: de CCP-
studenten die elke maand door 
sponsorouders worden gespon-
sord, liften met de studenten 
mee, die wel schoolgeld kunnen 
betalen. 
 
Ook is de school een lokale bron 
van werkgelegenheid  
(bouwvakkers, docenten, 
schoonmakers, administratieve 
krachten, leidinggevenden, 
enz.) en een bron van vakken-
nis in de regio!  
 
De diploma-uitreikingen worden 
altijd in vol ornaat (met 1000 
aanwezigen!) gevierd en  

maart 2005 

Het gebouw van de technische school 



Financieel 
Op onze website zal binnenkort 
het financiële verslag 2004 te 
zien zijn. Verder willen wij ver-
tellen dat Gert-Jan de Vogel na 
vele jaren zijn taak als pen-
ningmeester heeft overgedra-
gen aan  
Harald Mikkelsen.  
Harald wordt bijgestaan door 
John Fransen die de financiële 
administratie voor zijn rekening 
neemt. Gert-jan gaat zich rich-
ten op een nieuwe, verbeterde 
website, die ook in het engels 
zal verschijnen. 
   
Actie 'Schoolbanken' 
In de Gereformeerde Kerk "De 
Ark" in Berkel en Rodenrijs 
staat sinds enige tijd een 
schoolbank opgesteld. Hier 
wordt namelijk vol enthousias-
me geld ingezameld voor 
schoolbanken voor het nieuwe 
schoolgebouw van CCP. Er is 
een speciale collecte gehouden 
en gemeenteleden kunnen inte-
kenen op schoolbankjes. Bo-
vendien wordt iedere maand 
cake en koek verkocht, waar-
van de opbrengst bestemd is 
voor de school. Iedereen die 
hierbij betrokken is: hartelijk 
dank! 
  
Zendingsgeld Rehoboth-
school voor CCP!  
De Rehobothschool uit Nieu-
werkerk a/d IJssel heeft beslo-
ten een jaar lang al het zen-
dingsgeld wat iedere week 
wordt opgehaald, aan CCP te 
schenken! Corrie de Groot en 
Anneke Luyt van de Hans van 
Bokkem foundation bezochten 
de school op 9 februari.  
Corrie: ‘In de auto een koffer 
vol gebruiksvoorwerpen uit 
Uganda, Ugandese jurken, lap-
top, beamer en nog veel meer. 
In de school werden we heel 
hartelijk ontvangen. Nadat wij 
alles hadden klaargezet en on-
ze Ugandese jurken hadden 
aangedaan konden we van 
start. De kinderen hebben heel 
aandachtig geluisterd naar ons 
verhaal over kinderen die geen 
geld voor schoenen hebben of 
niet naar school kunnen als zij 
niet gesponsord worden. Ook 
vertelden wij het verhaal van 

Julius en David, de 2 jonge we-
zen die helemaal op zichzelf zijn 
aangewezen voor hun verzor-
ging en opvoeding. In de laag-
ste groep vertelden wij dat die 
jongens wel heel zielig waren 
omdat er helemaal niemand 
was die voor hen zorgde. Direct 
werden wij tegengesproken, 
want de Here Jezus zorgde toch 
zeker voor deze jongens, dus 
hoezo niemand zorgt voor hen?! 
Dat was echt heel hartverwar-
mend zoveel vertrouwen uit 
zo’n klein mondje. Al met al was 
het een heel leuke en gezellige 
ochtend, die voorbij is gevlo-
gen. Wij zien uit naar volgende 
voorlichtingssessies over het 
goede werk van CCP.’ 
 
Wij horen graag van u als u op 
uw school het zendingsgeld 
voor CCP wilt inzamelen, zoals u 
hierboven kunt lezen, komen  
we graag een presentatie ge-
ven! 
 
Nieuwsbrief per email 
U kunt ons helpen de kosten te 
drukken door de nieuwsbrief 
voortaan per email te ontvan-
gen. 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 twee nieuwe 
kinderen aan u voor die uw hulp 
hard nodig hebben.  
 
Lazalo Nasiima is een jongen 
van 10 jaar. Zijn moeder is 
overleden en nu moet zijn vader 

voor hem 
en zijn 7 
andere bro-
ertjes en 
zusjes 
zorgen. U 
begrijpt dat 
de vader 
van Lazalo 
onvol-
doende mid-

delen heeft om goed voor hem 
te kunnen zorgen.  
 
 
 

Het tweede kind is een meisje 
van 7 jaar. Haar naam is  
Harriet Alupo. Haar moeder 
is doodgeschoten terwijl zij de 
jonge Harriet op haar rug 

droeg. Harriet heeft de schoten 
tenauwernood overleeft. Har-
riet weet niet wie haar vader is 
en woont nu bij een oom in 
Mbale. 
 
Helpt u ons mee een sponsor 
voor Lazalo en Harriët te vin-
den? U kunt bellen (010-
4181190) of mailen 
(info@CCP-Uganda.org), 
als u een sponsor weet, of zelf 
graag wilt helpen.  
 
Wij sturen u dan meer  
informatie en een leuke  
attentie uit Uganda! 
 

DOELSTELLING 

Stichting Christian Childcare Pro-
gramme wil een bijdrage leveren 
aan de geestelijke, materiële en 
sociale ontwikkeling van Ugan-

dese kansarme kinderen en jon-
geren. De activiteiten waar Stich-
ting CCP mee verbonden is, vin-

den plaats in Oost-Uganda. 
De Nederlandse Stichting CCP be-
staat volledig uit vrijwilligers, waar-
door 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. 

Harriet Alupo 

Lazalo Nasiima 
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