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Stichting Christian Childcare  
Programme te Berkel en Rodenrijs.  Gebouwen officieel geopend op 11 november! 

Scholen in bedrijf! 
Zoals we in de vorige nieuws-
brief al vertelden, zijn vanaf 1 
april de opleidingen gaan 
draaien. Zojuist hebben wij 
enkele foto’s binnengekregen 
uit Uganda die wij u graag wil-
len laten zien! 
 
Hieronder ziet u het grote 
schoolgebouw dat naast het 
kantoor van CCP is gebouwd. 
Het gebouw herbergt een aan-
tal verschillende opleidingen, 
zoals de secretaresse oplei-
ding, catering en hotel mana-
gement, kleuterleidster en ver-
schillende computeropleidin-
gen. De lokalen op de eerste 
verdieping dienen na voltooiing 
voor een aantal nieuw 
(business) cursussen.  
 
De straatzijde van de begane 
grond wordt verhuurd aan een 
supermarkt. De huuropbrengst 
hiervan en de lesgelden van de 
betalende studenten zorgen 

jaren duizenden Ugandese  
jongeren uit Oost Uganda hier hun 
opleiding volgen en krijgen zij een 
kans om uit de armoede te kun-
nen ontsnappen! Wij zien hier als 
bestuur echt Gods rijke zegen in, 
over het werk van CCP! 
 
Officiële opening op  
vrijdag 11 november! 
De scholen zullen op 11 november 
2005 officieel geopend worden. Op 
die dag  zal de diplomering ook 
plaatsvinden. In onze volgende 
nieuwsbrief zullen wij uitgebreid 
verslag doen van deze bijzondere 
dag! 
Voor deze plechtigheid is de Ne-
derlandse ambassadeur in Uganda 
als eregast uitgenodigd! Verder 
hopen Fred (voorzitter CCP NL) en 
Lyda Meijer, Corrie de Groot 
(sponsoradministratie CCP NL) en 
Anneke, John en Inez Luijt (Hans 
van Bokkem Foundation) de fees-
telijke opening bij te wonen!  
 
Reisplannen... 
Naast het bijwonen van de officië-
le opening van de twee nieuwe 
schoolgebouwen en de diplome-
ring, zullen er weer verschillende 
sponsorkinderen thuis of op school 
bezocht worden. Verder zal er 
weer druk vergaderd worden over 
de voortgang van het programma, 
de verdere bouwplannen en de 
financiën!   

voor een groot gedeelte van de 
inkomsten van de scholen.  
Het uiteindelijke doel is dat de 
scholen in de toekomst volledig 
financieel op eigen benen kun-
nen staan. Het gebouw wordt 
vóór de officiële opening op 11 
november nog helemaal in de 
verf gezet! 

Op de  foto hierboven ziet u het 
grootste lokaal van de school 
dat ook als conferentieruimte 
kan dienen. Ziet het er niet 
prachtig uit?!  
 
Mede dankzij uw steun en de 
samenwerking met Stichting de 
Wilde Ganzen en NCDO duurza-
me wereld kunnen de komende 

november 2005 

De technische school 
 
Onderaan de pagina ziet u drie 
foto’s van het gebouw van de 
technische school, bekostigd 
door de Hans van Bokkem 
Foundation (www.hansvanbokkem.nl).  
De school herbergt o.a. de oplei-
dingen bouw en constructie, me-
taalbewerking, automonteur, 
installateur en houtbewerking. 
U heeft de naam van de Hans 
van Bokkem Foundation al vaker 

kunnen lezen in onze vorige 
nieuwsbrieven. Nadat Hans van 
Bokkem in 2003 omgekomen is bij 
een ernstig verkeersongeval heeft 
zijn vrouw Anneke Luijt deze orga-
nisatie opgericht. Hans’ visie en 
liefde voor Afrika worden door de 
HBO fnd. voortgezet door de bouw 
van een aantal scholen in Afrika. 
Op de nieuwe technische school 
zal dan ook bij de opening door 
Anneke Luijt een plaquette worden 
onthuld die zijn naam en afbeel-

ding zal dragen. De Foundation 
heeft de bouw bekostigd van 
meerdere scholen in Afrika en nu 
dus ook de bouw van de techni-
sche school van CCP in Mbale! 



Nieuwe schoenen met Kerst!  
Jaarlijks ontvangen de sponsor-
kinderen rond de kerstdagen 
een extraatje van de sponsor-
ouders. De staf van CCP Uganda 
kiest hiervoor een praktisch ca-
deau. Dit jaar is gekozen voor 
nieuwe schoenen. De laatste 
keer dat de kinderen schoenen 
kregen, was twee jaar geleden, 
dus inmiddels zijn zij weer toe 
aan een paar nieuwe. Kinderen 
moeten vaak lange afstanden 
lopen naar school, op onverhar-
de wegen. Schoenen zijn voor 
hen dus geen overbodige luxe! 
Middels de bijgaande 
acceptgiro kunt u uw bijdrage 
leveren. Per kind is 25 euro no-
dig. Namens de kinderen alvast 
hartelijk bedankt! 
 
Een bijzondere sponsor... 
Onlangs meldde zich een nieu-
we sponsor aan bij CCP. Nu ge-
beurt dit gelukkig wel vaker, 
maar het bijzondere was dat 
deze nieuwe sponsor eigenlijk 
een paar kinderen uit een gezin 
waren. In plaats van hun jaar-
lijkse zakgeldverhoging hadden 
zij besloten om een kind uit 
Uganda te sponsoren. Zij von-
den dat zij zelf eigenlijk al ge-
noeg hadden vergeleken met 
veel andere kinderen. Dankzij 
hen kan dit Ugandese kind nu 
naar school. Fantastisch toch?! 
 
Gift Lions Club R’dam Host 
Van de Lions club ontvingen we 
een prachtige bijdrage van € 
5.000 voor de aanschaf van ge-
reedschap voor de nieuwe tech-
nische school. Van dit bedrag 
werd gereedschap gekocht voor 
de loodgieteropleiding 
(installateur), elektriciteitsmate-
rialen en 2 oude auto’s voor au-
totechniek. 
 
Berkels kids tekenen voor 
Ugandese kids! 
De Gereformeerde Kerk van 
Berkel en Rodenrijs en Berg-
schenhoek steunt CCP al in een 
aantal projecten (auto, gereed-
schap voor de technische 
school) o.a. door middel van 
cake en koek verkoop en het 
inleveren van lege cartridges!  
Nu hebben de kinderen van de 
zondagsschool ongeveer  

50 tekeningen gemaakt voor 50 
sponsorkinderen! Geweldig! 
John en Inez Luijt (gaan ook 
naar deze gemeente) zullen de 
tekeningen meenemen in no-
vember!  
 
Sponsorouders gezocht!  
Graag stellen we u één van de 
kinderen, die nog wachten op 
een nieuwe sponsorouder, ver-
der aan u voor.  
 
Het gaat om een jongetje van 6 
jaar. Zijn naam is Buruhan Ma-
tuinda. Zijn vader is overleden 
in 2001 aan tuberculose, een 
vrouw en 4  kinderen achterla-
tend. Buruhan is net met school 
begonnen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helpt u ons mee een sponsor 
voor Buruhan te vinden?  

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! 
 
Hoe sponsor ik een kind in 
Uganda en wat gebeurt er 
met mijn geld? 
Voor € 25,00 per maand is het 
mogelijk om een kind in Uganda 
structureel te helpen. Door uw 
hulp kan een kind naar school 
en een vak leren waardoor het 
een betere toekomst voor zich-
zelf en zijn familie kan opbou-
wen. Zonder uw steun zou dat 
niet lukken. Van uw € 25,00 
wordt het schooluniform en 
schoolspullen betaald. Als het 
nodig is wordt er ook medische 
zorg geregeld en betaald. Het 
kind mag mee op zomerkamp 

en leert daar ook dat de Here 
Jezus van hem/haar houdt!  
Het is goed als u er rekening 
mee houdt dat de kinderen in 
Uganda relatief langer tijd no-
dig hebben om hun school af 
te ronden dan in Nederland. 
Dit komt vaak omdat zij pas op 
latere leeftijd naar school 
gaan. Daarnaast zijn vele kin-
deren die door CCP worden 
gesponsord wees of halfwees. 
Door het overlijden van één 
van beide ouders moeten de 
kinderen vaak verhuizen of 
van school wisselen. U spon-
sort een kind in principe totdat 
het zijn of haar beroepsoplei-
ding heeft afgerond.  
Als u vragen heeft, kunt u mij 
altijd even mailen, 
Groetjes, Corrie de Groot, 
Sponsoradministratie CCP NL, 
CdGroot@ccp-uganda.org 
 
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. 
 
 
 

DOELSTELLING 

Stichting Christian Childcare 
Programme wil een bijdrage 

leveren aan de geestelijke, ma-
teriële en sociale ontwikkeling 
van Ugandese kansarme kinde-
ren en jongeren. De activiteiten 

waar Stichting CCP mee ver-
bonden 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 op-
komen voor het kind in de knel. 
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Buruhan Matuinda 


