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Structurele hulp aan kinderen in Uganda

Ook kinderen helpen kinderen

Geef een geit

Edith(9) was tot voor kort onze jongste sponsor! We
bezochten Fiona, het door haar gesponsorde leeftijdsgenootje in Uganda. Wat mooi dat zo onze kinderen al vroeg in contact komen met een ander deel
van deze wereld waar het hebben van meer speelgoed dan in je
kast past onmogelijk lijkt.
Fiona kreeg van
ons een nieuwe
jurk en haar
eerste schoenen
en dat was
maar goed ook
want ze liep op
blote voeten
naar school en
leed aan
'jiggers'. Dat
zijn een soort
wormpjes die
onder je huid
kruipen. 'please
give Edith my
love and greetings', fluisterde
ze ons toe.

We ontmoetten Juliet
toen ze met haar 2
zoontjes ,Hudson en
Newton naar het CCP
kantoor was gekomen.
Juliet was nog geen jaar
geleden weduwe geworden. Haar man John
stierf na een maagoperatie. Zij bleef achter
met vier kinderen en
was in verwachting van
de vijfde. Ze was flink
maar kon haar tranen
niet tegenhouden toen
ze vertelde hoe het nu met haar ging. Inmiddels was
de baby geboren. Maar daar was nog de rekening
van de operatie en van de begrafenis. De kinderen
die naar school moeten en het daar bijbehorende
schoolgeld. Zelf had ze erge last van haar rug en kon
nu niet spitten. Juliet ontving van het geitenproject
twee geiten om zelf inkomen te verwerven. Met Juliet ontvingen nog 43 weduwen in de eerste drie
maanden van 2017 twee geiten. Spaart u ook mee
voor zo’n cadeau? Vraag voor uw verjaardag eens
geen wijn of bloemen maar een geitenbon! Op onze
website kunt er een maken.

Honger ook in Uganda
De nationale actie voor honger in Jemen, NoordoostNigeria, Somalië en Zuid-Soedan is nog maar net
afgesloten. De opbrengst was 30 miljoen Euro! Ondanks dat Uganda net buiten het rijtje van zwaarst
getroffen landen zit, eist de aanhoudende droogte
ook in Uganda zijn tol. Ook in veel gezinnen van CCP
is de honger groot. De eigen oogsten zijn mislukt en
de prijzen op de markt erg hoog. De maisteelt op de
CCP farm is ook erg teleurstellend. Er is zojuist voor
de derde keer mais geplant nadat de regentijd alsmaar uitblijft en de gezaaide mais is dood gegaan.
Graag willen we hulp bieden aan de meest schrijnende gevallen. Zo hebben we al wat geld kunnen overmaken
waarmee in
de meest
urgente
gevallen
voedselhulp
kon worden
geboden.
Dit betrof
vooral de
gezinnen
waar AIDS
heerst en
de ‘child
headed homes’.
Een pleegouder dankt God voor de voedselhulp
Helpt u mee? Stort op NL88I NGB0000077491
tnv CCP Uganda onder vermelding 'honger'.

Huisjes project
Van de drie huisjes die we konden bouwen zijn na
het huisje van Isaac Waramba nu ook de twee andere twee huisjes bijna klaar (foto links). De start van
de bouw heeft erg lang geduurd omdat het te moeilijk was een betaalbaar stuk grond te vinden voor de
twee van de drie uitgekozen gezinnen. De twee weduwen die nu een huisje
krijgen, hadden een stukje
grond van hun familie beschikbaar. De huisjes zijn
voor de gezinnen van Sarah Malongo en Gloria Kiwata.
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Jaarlijkse CCP kamp

Medische zorg

Het is alweer een poosje geleden, het Kerstkamp
2016, hoogtepunt in het leven van een CCP kind.
Een kleine week weg van huis bivakkeren op het terrein van een school. De dag beginnen met aerobics,
verder in de morgen studies en workshops over allerlei onderwerpen zoals het maken van tassen,
kaarsen of zeep. Leidraad hierbij waren de woorden
van Jezus: jullie zijn het licht van de wereld.
Daarna sport en spel. De kinderen waren opgedeeld
in vier grote families die voor elkaar zorgden.
Wat het speciaal maakte was dat ook bestuursleden
(aunty Tina en uncle Francis) erbij waren. Net zoals
enkele oud sponsorkinderen. Dit jaar namen 35 jongeren afscheid
van CCP omdat ze
een diploma hadden behaald. Aan
een oproep om
Jezus te willen
volgen gaven 38
kinderen gehoor.
Namens al de kinderen van CCP
héééél hartelijk
bedankt voor uw
gift die dit kamp
mogelijk maakte.

Helaas zijn er binnen CCP
heel wat kinderen met
ernstige gezondheidsproblemen. Hiernaast een foto
van Charity. Ze heeft aids
en kreeg verschillende
complicaties, waaronder
TBC. Dankzij CCP krijgt
Charity nu twee maal per
dag een goede maaltijd.
Voor de extra kosten voor
haar en de andere 14 kindren met HIV/aids is extra
geld nodig. Daarnaast werden de afgelopen drie maanden 100 van onze kinderen door malaria getroffen. We hebben daarom
een speciaal fonds opgericht voor medische kosten.
U kunt helpen door bij uw gift ‘medische kosten’ te
vermelden.

Mag ik dan bij jou? ..

Doordat er een groot aantal kinderen onlangs is gediplomeerd zijn vooral een aantal oudere sponsors
afgehaakt. We zoeken met urgentie weer 25 nieuwe
sponsors (denk ook eens aan uw eigen (klein-)
kinderen) Het beste middel is uw eigen mond tot
mond reclame. CCP heeft een krachtig maatschappelijk werk. Door de jaren heen hebben meer dan 1000
Jaarlijkse diplomering
kwetsbare kinderen een toekomst kunnen opbouwen. CCP maakt minder dan 1% kosten voor de eiOp 3 maart vond de jaarlijkse diplomering plaats van gen organisatie in Nederland! Laat u wat horen?
de beroepsopleidingen bij CCP. Ruim 700 studenten
kregen hun diploma of certificaat uitgereikt. Er waren ruim 1000 gasten en eregast was de traditionele Sponsorouders gezocht voor…
koning van de Masaba stam, de Umukhuka Masaba.
Voor deze jongeren betekent het diploma of het certificaat een goede kans op een baan. In een ontwik- Prince
kelende economie zoals in Uganda is juist behoefte
Prince is 5 jaar oud, zijn vader overleed door een
aan goed opgeleide ambachtsmannen en—vrouwen. ongeluk in 2013. Zijn moeder staat er alleen voor, ze
heeft 4 kinderen, 2 meisjes en 2 jongens. Prince is
de derde in de rij. Moeder handelt in tweedehands
kleding om geld te verdienen. Prince zit in groep 3.
Alice
Alice is 7 jaar oud. Haar moeder is in 2015 overleden
aan AIDS. Haar vader heeft ook AIDS en is erg
zwak. Alice heeft 1 zusje, ze wonen bij een tante in,
die zelf ook AIDS heeft en erg zwak is. De situatie is
erg schrijnend. Alice zit in groep 4.
Ivan
Ivan is 6 jaar oud, zijn vader overleed in 2011.
Zijn moeder bleef achter met 3 kinderen, 2 jongens
en 1 meisje. Ivan is de jongste. De familie is erg
arm. Ivan zit in groep 3.

Sponsorreis 2017 vol!

Al heel snel had het aantal aanmeldingen voor de
sponsorreis het maximum bereikt! Van 27 oktober
tot 8 november gaan we met een groep van 12 CCP
sponsors en 2 begeleiders op reis. Behalve bezoek
aan CCP en de kinderen nemen
we ook de tijd om de parel van
Afrika te bewonderen in onder
andere het Murchison wildpark.

Zowel op onze website als in de nieuwsbrief laten wij geen
foto’s meer zien van de kinderen in verband met hun privacy. Uiteraard kunt u
wel een
foto opvragen en
ontvangt u
altijd foto’s
en brieven
van uw
sponsorkind. Op de
foto hiernaast staan
willekeurige schoolkinderen.

Kijk op onze website WWW.CCP-UGANDA.ORG voor 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!
N.B. Vergeet u niet (email-)adreswijzigingen aan ons door te geven!!

