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Secretariaat:  
Postbus 155  

2650 AD  Berkel en Rodenrijs  
tel.: 010 418 1190  

(Annelies v.d. Maarl) 
E-mail: info@CCP-Uganda.org  

Postgiro: 77.491 
Bank (Rabo): 30.74.25.800 t.n.v. 

Stichting Christian Childcare  
Programme te Berkel en Rodenrijs.  Studentenverblijf op komst! 

Studentenverblijf op komst!  
In de vorige nieuwsbrieven 
schreven wij u over de ope-
ning, afgelopen jaar, van de 2 
nieuwe CCP scholen in Mbale. 
Het aantal studenten is ook dit 
jaar verder gegroeid tot boven 
de 750 en de vraag naar be-
roepsopleidingen is en blijft 
groot. Om ook leerlingen die 
van buiten Mbale komen te 
kunnen toelaten is het opzet-
ten van een hostel, zeg maar 
een studenten-internaat hard 
nodig. De reisafstanden zijn 
groot en het openbaar vervoer 
is te kostbaar om iedere dag 
op en neer te gaan.  
Een aanvraag voor hulp bij het 
bouwen van de eerste fase van 
een hostel wordt op dit mo-
ment voorbereid. Bij positief 
advies zal het bouwen snel 
kunnen starten. De grond 
naast de technische school is 
al door ons aangekocht en de 
tekeningen zijn gemaakt.  
Naast het hostel hopen we dit 
jaar ook nog enkele lokalen te 
kunnen toevoegen aan de 
school bij het hoofdgebouw. 
Daar staat de eerste verdie-
ping nog grotendeels leeg en 
kunnen 4 à 5 lokalen worden 
toegevoegd. Hierover meer in 
de volgende brief.  

Zendingsgeld Rehoboth 
levert €2.000,- op!! 
Op donderdag 19 januari 2006 
was het zover, een delegatie 
van CCP Nederland werd weer 
verwacht op de Rehobothschool 
in Nieuwerkerk aan den IJssel! 
Vorig jaar werd aan alle leerlin-
gen voorlichting gegeven over 
het werk van CCP in Uganda. 
Vervolgens is één jaar lang het 
zendingsgeld door de kinderen 
bijeengebracht en gespaard 
voor CCP. 
Lyda Meijer, Corrie de Groot en 
Anneke Luyt gingen namens 
CCP naar de school, natuurlijk 
erg benieuwd hoeveel er bij el-
kaar gespaard zou zijn.  
Alle kinderen waren getuige van 
de overhandiging van de check 
ter waarde van  
€2.000,-!!   
Alle kids van de Rehoboth-
school: heel erg bedankt 
voor dit geweldige bedrag!! 
Deze € 2.000,- zal worden be-
steed aan het zomerkamp van 
de sponsorkinderen in decem-
ber van dit jaar.  
 

 
Ook een actie voor CCP orga-
niseren? 
Wij komen graag om voorlich-
ting te geven over het werk van 
CCP!  Voor informatie of een 
afspraak kunt u bellen naar 
010-4181190 of mailen naar 
info@CCP-Uganda.org. 

Verkiezingen in Uganda! 
Op 23 februari jl. vonden in 
Uganda voor het eerst sinds de 
jaren tachtig democratische 
verkiezingen met meerdere par-
tijen plaats. De zittende presi-
dent Museveni, die al 20 jaar 
aan de macht is in Uganda, won 
deze verkiezingen. In zijn over-
winningsrede gaf Museveni zijn 
prioriteiten aan voor de komen-
de periode: uitbreiding van 
energietoevoer om de huidige 
stroomuitval te beperken, ver-
beteren van de infrastructuur, 
bestrijding van armoede, aan-
moedigen van kleinschalige pro-
jecten van ondernemers (micro-
finance) en het ontwapenen van 
bewapende groepen. 
 
CCP ‘project van de maand’ 
Gemeenteleden van ‘De Terp’ te 
Capelle aan de IJssel besteden 
iedere maand aandacht aan een 
zogeheten ‘zendingsproject van 
de maand’. In april was dat CCP.  
Bij de uitgang stond iedere 
week een informatietafel. Deze 
maand leverde in totaal 11 
nieuwe sponsors op!! Wat een 
geweldige reactie!  
Misschien een leuk idee voor uw 
kerk? CCP kan informatiemate-
riaal geven om uit te delen en/
of te verkopen. 
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Financiën 2005 
Transparantie staat bij CCP 
hoog in het vaandel. Het woord  
wordt dan ook veelvuldig ge-
bruikt tijdens de bestuursverga-
deringen. 
Graag geven we een korte toe-
lichting op onze financiën.   
  
Heel kort samengevat bedroe-
gen in 2005 de inkomsten uit 
eigen fondsenwerving €89.484, 
terwijl door acties van derden 
(ten behoeve van nieuwe scho-
len) €40.656 werd bijeenge-
bracht.  
De kosten die wij moesten ma-
ken, bedroegen €758. Deze 
kosten betreffen o.a. bankkos-
ten, kosten website en contribu-
ties, zoals de Kamer van Koop-
handel.   
Ons streven is dat wij deze kos-
ten zo laag mogelijk willen hou-
den, zodat het ingekomen geld 
zoveel mogelijk ten goede komt 
aan de Ugandese kinderen.  
Om dit te illustreren hebben wij 
onderstaand cirkeldiagram sa-
mengesteld, waarin de  
verhouding tussen de kosten en 
de inkomsten tot uitdrukking 
komt.      
Zoals u kunt zien komt 99,4% 
van onze inkomsten ten goede 
van het werk in Uganda.  
Wilt u meer weten over de  
financiën, dan verwijzen wij u 
naar onze website waar de ba-
lans per 31 december 
2005 en de staat van baten en 
lasten over 2005 gepresenteerd 
wordt. 
 
Harald Mikkelsen (penningmeester) 
en John Fransen (financ. adm.) 
 
 

Een brief/kaart voor uw 
sponsorkind, hoe werkt dat? 
Zoals u wellicht weet, vindt uw 
sponsorkind het echt heel leuk 
om post te ontvangen! 
Een brief is natuurlijk altijd 
goed, maar een leuke, gezellige 
kaart of foto wordt ook heel erg 
op prijs gesteld. Zij bewaren 
hun post bijna als waardevolle 
schatten! 
 
Cultuurverschillen... 
Let u er ook op dat de tekst die 
u schrijft heel letterlijk wordt 
genomen! 
Een waar gebeurd voorbeeld: 
Een sponsor stuurt een leuke 
kaart met een koe op de voor-
kant. De sponsor schreef: ‘Ik 
stuur je een koe uit Holland’, 
doelend op het plaatje op de 
kaart. De ouders/verzorgers 
van het sponsorkind zijn in de 
wolken want zij krijgen een koe.  
 
Zij gaan naar het kantoor om de 
koe te halen. Daar is de teleur-
stelling dan echt heel groot als 
blijkt dat het alleen om het 
plaatje van de koe gaat!! 
 
Adres: 
Christian Childcare Programme 
P.O. Box 1254 
Mbale Uganda 
East Africa 
Schrijf nooit uw adres in post 
aan de kinderen. Wij willen 
voorkomen dat kinderen en hun 
familieleden rechtstreeks brie-
ven, (bedelbrieven) naar u gaan 
sturen. 
 
Postzegels: 
0-20 gr.: €0,80 
20-50gr.: €1,30 
50-100 gr.: €1,84 

E-mail: 
U kunt uw bericht voor uw 
sponsorkind ook per e-mail 
verzenden. Het e-mail adres 
is: Brieven@CCP-Uganda.org  
Vermeld in het onderwerp de 
naam en achternaam van het 
kind.  
 
Kunt u geen Engels?  
Wij vertalen uw brief/kaart 
graag even voor u! Stuur uw 
post dan naar: 
CCP, Postbus 155, 2650 AD 
Berkel en Rodenrijs.  
Wilt u een voor Uganda ge-
frankeerde enveloppe  
insluiten? 
 
Nieuwe sponsorouders  
gezocht!  
 
Dit is Deborah 
Ariko, geboren 
in maart 1998, 
en nu dus 8 jaar 
oud. De beide 
ouders van Deb-
orah zijn ver-
moord door de 
Kony-rebellen in 
2003. De Kony-
rebellen noemen 
zich "het leger 
van de Heer". 
De ouders lieten 
2 kinderen 
achter bij een 
oom die de zorg 
over een groot 
aantal kinderen 
heeft. 
 
 
Dit is Yunus 
Wofukulu,  
geboren op 18 
sept. 2000 en nu 
dus 5 jaar.  
Yunus is volko-
men wees. Zijn 
ouders zijn over-
leden aan de 
gevolgen van 
HIV/AIDS. Yunus 
zijn vader had 
meerdere vrou-
wen, dus Yunus 
woont bij de 
weduwen van 
zijn vader. 

 
Helpt u ons mee sponsors te vinden voor 

Deborah en Yunus?  
U kunt bellen 010-4181190 of mailen 

info@CCP-Uganda.org.  
Als u een sponsor weet of zelf graag wil 

helpen, voorzien wij u graag van meer 
informatie. De nieuwe sponsor ontvangt 

een leuke attentie uit Uganda.  
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Overzicht financiën 2005  
 

Kijk op  
 

www.ccp-
uganda.org, 

 
voor meer  
informatie  

 
over de  

financiën 2005! 


