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Structurele hulp aan kinderen in Uganda

Bouwprojecten 2007

te geven erbij te horen.
Het thema van de week was: Spreuken 1:7: ‘ontzag
hebben voor God, is het begin van alle wijsheid.’ Er
In onze laatste nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over
werden verhalen uit de bijbel nagespeeld met natuurde plannen om een hostel (internaat) voor meisjes te
lijk veel drama en muziek. Zoals bijvoorbeeld het verbouwen naast één van de twee scholen van CCP.
haal van Jozef die door zijn ontzag voor God een zeHierdoor kunnen meisjes die ver buiten de stad wogen werd voor zijn hele familie.
nen toch een opleiding volgen op onze school.
Er zijn wel hostels in de stad, maar daar heerst vaak
een lage morele standaard waardoor er voor de meisjes geen veilige
omgeving is. CCP
wil graag een hostel neerzetten
waar de meisjes
kunnen verblijven
onder toezicht van
een betrouwbare
staf tegen een redelijke prijs. Het
aantal studenten
op de twee nieuwe scholen voor beroepsonderwijs
van CCP ligt op dit moment rond de 750.
Ook waren er workshops over hygiëne, gevoel van
Bijna tweederde van de studenten zijn meisjes!
eigenwaarde, je verantwoordelijkheden zoals werk en
school, juiste keuzes maken, relaties, seksualiteit,
enz. Tijdens deze workshops ontstonden veel gesprekken, ook in de counselingssfeer.
Op de foto's ziet
u onze eigen
bouw-studenten
aan het werk om
het fundament
voor het hostel
te leggen.

Verslag kinderkamp december 2006
Eindelijk was het dan zover! Net voor de kerst vond
het CCP kinderkamp plaats! De scholen in Uganda
hebben in die tijd ‘grote vakantie’.
Er waren maar liefst 195 (!)kinderen van alle leeftijden die een kleine week samen doorbrachten op het
terrein van een meisjesschool waar ook overnacht
kon worden.
Het enthousiasme was groot. Even helemaal weg zijn!
Weg van een meestal moeilijke thuissituatie. Goede
maaltijden voorgeschoteld krijgen en kinderen ontmoeten die in dezelfde situatie zitten als jij. (foto >>)
Voor de staf van CCP een
geweldige gelegenheid
om langer met de kinderen op te trekken en hen
beter te leren kennen.
CCP streeft ernaar om
een grote familie te zijn
en de kinderen het gevoel

Als klap op de vuurpijl was er de kerstviering samen
en natuurlijk de cadeaus!! De
kinderen kregen een deken en
lakens. Degenen die klaar waren
met hun opleiding, kregen een
send-off package.
Omdat er geen elektriciteit was,
kon de geplande videovoorstelling niet doorgaan. Ook was er
vaak de eerste uren van de dag geen water. Ondanks
deze kleine ongemakken waren het voor de kinderen
en staf onvergetelijke dagen en willen we namens
hen iedereen die bijgedragen heeft dit kamp mogelijk
te maken heel hartelijk bedanken! Het was zoals één
van de kinderen opmerkte erg jammer dat het kamp
niet langer duurde!
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Financiën 2006

Sponsorouders gezocht!

Nadat onze stichting jarenlang te maken heeft gehad
met te krappe financiële middelen, zijn wij blij u te
kunnen melden dat we 2006 konden afsluiten met
een gezonde financiële positie!

Ook in deze nieuwsbrief stellen
wij weer 2 kinderen aan u voor
die nog wachten op sponsorouders.

Zo is ons bijvoorbeeld een lening kwijtgescholden, en
waren er enkele financiële meevallers in de vorm van
opbrengsten uit fondsenwerving. Verder hebben wij
enkele grote lijfrenteschenkingen ontvangen en bovendien zagen wij via Impulsis (Edukans/Kerk in actie/Icco) een aantal van onze actieresultaten verdubbeld. Wij zijn hier zeer dankbaar voor en ook voor de
vele overige donaties die wij hebben ontvangen.

De eerste is Hope Nasike. Hope
is een meisje van 9 jaar oud. Haar
vader heeft een verstandelijke
handicap en haar moeder
probeert als boerin de kost te
verdienen voor haar 6 kinderen.

In Uganda moet aan het begin van het jaar het
schoolgeld worden betaald, waardoor de druk op de
‘cash-flow’ altijd aan het begin van het jaar ligt.
Dankzij het overschot van 2006 kunnen wij nu, en dat
is eigenlijk voor het eerst, direct voldoen aan de begroting in Uganda. Tevens wordt de begroting een
stukje verruimd en dat is goed nieuws voor de kinderen.
In het kort de cijfers van 2006:
Uit eigen fondsenwerving kwam er € 113.478 binnen.
Door acties van derden, met name via Impulsis werd
er € 71.843 bijeengebracht. Dit geld is grotendeels
ontvangen met het doel om een meisjeshostel
(internaat) te bouwen.
Onze eigen kosten zoals bankkosten, bestuurskosten,
contributies en kosten website, bedroegen € 531. Dat
is nog geen 0,5% van onze inkomsten! Wilt u meer
weten over de financiën, dan verwijzen wij u naar
onze website waar de balans per 31 december 2006
en de staat van baten en lasten over 2006 gepresenteerd wordt.
Verder willen wij nog het volgende melden: Inmiddels
zijn er 132 sponsors die betalen via de automatische
incasso waartoe zij ons gemachtigd hebben. Wij zijn
hier erg blij mee, omdat de administratieve last hierdoor sterk wordt verminderd. Wij zijn dan ook dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen, dat wij proberen niet te beschamen. Wij hopen dat de sponsors
die nog geen incasso verstrekt hebben, dit alsnog zullen doen. Een mailtje aan ons secretariaat is voldoende om dit in gang te zetten.
Harald Mikkelsen (Penningmeester)
John Fransen (Financiële administratie)

Geven en de fiscus
Al uw giften aan CCP zijn fiscaal aftrekbaar. Indien u minimaal 5 jaren achter elkaar hetzelfde bedrag wilt geven, dan
kunt u geven via een lijfrenteschenking. Het voordeel hiervan
is dat er geen drempel (1%) of maximum (10%) voor aftrekbaarheid geldt. Bij giften vanaf € 500 per jaar kunt u op onze
kosten zo’n lijfrenteschenking bij onze notaris regelen. Informatie hierover geven wij graag, mail even naar: info@ccpuganda.org of bel 0182-362880.

De tweede is Denis Busiku,
Denis is 11 jaar oud. Hij heeft
zijn beide ouders verloren.
Zijn vader is overleden aan
malaria en zijn moeder is door
een onbekende oorzaak overleden. Denis heeft 5 broertjes
en zusjes, die nu samen met
hem door zijn oma worden
opgevoed.
Helpt u mee een sponsor te
zoeken voor Hope en Denis? U
kunt bellen met 010-4181190
of mailen naar info@ccpuganda.org. De nieuwe sponsor ontvangt een leuke attentie uit Uganda!

Ingesloten folder
Bij deze nieuwsbrief treft u
ook folders aan van CCP. U
zult zich misschien afvragen,
wat moet ik daarmee? Ik
sponsor toch al een kind via
CCP? De reden dat wij u deze
folders sturen is de volgende:
Zou u zo goed willen zijn deze
folders uit te delen aan een
familielid, vriend of collega?
Wij hopen daarmee nog meer
mensen te bereiken die
€25,00 in de maand willen
geven om een kind te sponsoren. Voor dat bedrag
geven zij dat kind in Uganda een kans naar school te
gaan. Als een kind in Uganda naar school kan gaan
heeft het een veel betere kans een toekomst voor
zichzelf (en de familie) op te bouwen. Namens het
bestuur van CCP heel erg bedankt dat u de folders uit
wilt delen!

Deze nieuwsbrief voortaan per mail ontvangen? Dat scheelt ons veel werk!
Mail gelijk even naar info@ccp-uganda.org o.v.v. ‘nieuwsbrief per mail’.

