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Structurele hulp aan kinderen in Uganda

moet zorgen. Het werd een heel dorpsfeest met
dansen, muziek, eten en toespraken. Op de foto
wordt het lint ‘doorgeknipt’.
Dit jaar waren wij 25 jaar getrouwd. Met onze
feestgasten hebben we een stenen huisje *) bijeen De staf van CCP is onder de bezielende leiding van
James een geweldig team. Zij hebben ons onvergespaard voor een alleenstaande zieke vrouw. Zij
moet voor acht kinderen zorgen. Het hutje waarin getelijke dagen bezorgd en maakten diepe indruk
door de liefdevolle en gedreven wijze waarop ze in
zij woonden, was weggespoeld door de regen.
Deze zomer zijn wij met onze kinderen naar Ugan- het leven staan. Wij hebben daar vrienden voor
da afgereisd om dit gezin te bezoeken, onze spon- het leven gemaakt!!
Bas en Marianne Smouter
sorkinderen te ontmoeten en om het werk van CCP
van dichtbij te bekijken. Het is een zeer indruk*)
Dit project heeft CCP Nederland opgezet onder de naam
wekkende reis geworden!
We werden warm ontvangen door James en Joyce ‘een tweede huis in Uganda’.
Kidulu, de directeur van CCP en zijn vrouw. Samen
met de staf hebben ze ons heel veel laten zien van De extended family, Afrikaanse familie
het fantastische werk dat zij daar verrichten. Spe- uitbreiding
ciaal voor ons waren er veel leerlingen en leraren
van de door CCP opgezette school voor beroepson- Het familiegevoel in Uganda is wel heel anders dan
derwijs teruggekomen van vakantie om vol trots
bij ons. In Uganda zijn geen bejaardentehuizen en
hun school te laten zien. Geweldig dat zij door een bijna geen weeshuizen. Nee, als er iemand moet
goed vak te leren, een toekomst hebben.
worden opgevangen dan is dat een plicht van de
Ver in het oerwoud bezochten we onze sponsorkin- familie. Als ouders alleen komen te staan of ouder
deren: Sandra en Erifazi. Een onvergetelijk beworden, trekzoek. Zij en
ken ze bij de
hun familie zien
kinderen in. En
er goed uit,
als kinderen
gaan naar
hun ouders
school en maverliezen, is er
ken toekomstin de meeste
plannen. Door
gevallen wel
het bezoek van
een oom of
mensen uit Eutante die de
ropa staan ze
zorg overjarenlang in de
neemt. Doordat
belangstelling en zijn zij en ook andere mensen in juist nu veel mensen sterven aan de gevolgen van
hun omgeving extra gemotiveerd om iets van hun AIDS, zie je vaak hele grote families.
toekomst te maken.
Er zijn dan soms maar 3 eigen kinderen en wel tot
15 kinderen die aan de zorg van het gezin zijn toeOok bezochten we het gezin waarvoor het huisje
vertrouwd. In het engels heet dit het principe van
bestemd was. Het was nog niet af, maar de bouw
de ‘extended family’ (uitgebreide familie). Omdat
was ver gevorderd. Namens een ander Nederlands de meeste gezinnen zelf nauwelijks het schoolgeld
gezin openden we een net afgebouwd huisje voor
voor hun eigen kinderen kunnen opbrengen,
een dominee die met zijn vrouw voor 12 kinderen neemt CCP dan de verantwoording over voor de
financiën van de toegevoegde kinderen door financiële adoptie vanuit Nederland. Voor minder dan
één euro per dag kan zo’n kind dan weer een
menswaardige toekomst krijgen binnen het eigen
culturele systeem!
Honderden Nederlandse sponsors hebben die op
deze manier ook hun ‘familie’ uitgebreid met één
of meer kinderen uit Uganda. Uit ervaring weten
we dat de meeste nieuwe sponsors geworven worden door de sponsors zelf. U bent onze beste ambassadeur! Doet u weer mee? Er staan in deze
brief weer 2 kinderen die ook recht hebben op een
toekomst.
Fred Meijer

Op bezoek bij CCP Mbale

Structurele hulp aan kinderen in Uganda

Een cadeautje voor uw sponsorkind!

Even voorstellen...

Op 1 november 2008 is het de bedoeling dat wij
Shamim Nambozo
weer met 5 mensen van het bestuur naar Uganda
zullen reizen. Wij hopen tijdens ons bezoek weer
veel sponsorkinderen persoonlijk te ontmoeten. Als
u dit leuk vindt, kunt u weer een cadeautje voor
uw sponsorkind aan ons meegeven. Als het enigszins mogelijk is, zullen wij het cadeautje persoonlijk overhandigen.
Wij hopen dat u ons zult “overladen” met cadeautjes voor uw kind. Voorbeelden van geschikte cadeautjes zijn: een foto van u en uw gezin, leuke
kaart, tekeningen gemaakt door uw kinderen, ondergoed, springtouw, T-shirt, sokken, kleurboek en
-potloden, voetbal met pompje, leuk schriftje, notitieboekje, rugzakje, autootje (maar niet met batterijen), opwindbare led-zaklantaarn, pop, ketting,
enz.
Wij willen zo veel mogelijk cadeautjes meenemen
dus als u er voor wilt zorgen dat het cadeau niet
meer dan 1000 gram weegt, zou dat erg fijn zijn.
Als wij uw kind hebben bezocht krijgt u van ons
een verslag met foto. Wij doen dit het liefst per
Shamim Nambozo
email. Als wij uw e-mailadres nog niet hebben,
stellen wij het op prijs dat u dit even doorgeeft
aan: cdgroot@ccp-uganda.org.

Shamim is een meisje
van ongeveer 10 jaar
oud. Haar exacte geboortedatum is onbekend. Op dit moment
is zelfs haar geboortejaar onbekend. Zij
zit in groep 3 van het
primaire onderwijs.
Shamim haar vader is
overleden aan de gevolgen van HIV/AIDS.
Haar moeder heeft
haar kinderen achtergelaten bij een tante
en is met de noorderzon naar Kenia vertrokken.

Alex Ahwere

Uw cadeautje kunt u afgeven aan ondergetekenden
of per post sturen naar:
Alex is een jonCorrie de Groot, Breezijde 8, 4243 JM Nieuwland.
gen van 11 jaar
Lyda Meijer, Margriet Mikkelsen en Corrie de Groot oud. Zijn vader
is in 2001 overleden tengevolge van HIV/
Gezocht: voetbalschoenen en kleding!
AIDS. Hij liet
zijn vrouw met
Wie kan ons helpen aan twee- 2 kinderen achdehands voetbalschoenen?
ter. De moeder
van Alex is heel
Verder zijn wij op zoek naar
15 dezelfde voetbal shirts en ziekelijk en kan
shorts voor een voetbalteam! niet de kost verdienen en Alex
Alles voor 14- 20 jaar.
naar school laten gaan.

Alex Ahwere
Child- wellfare fonds
Dit is een nieuw fonds waarvan in bijzondere
situaties gebruik gemaakt kan worden. Uit dit
fonds worden bijvoorbeeld kosten betaald zoals
de zorg voor kinderen die niet meer binnen de
‘extended family’ kunnen worden opgevangen
omdat er geen familie meer is die de zorg kan
overnemen. Voor meer informatie over de kleinere projecten verwijzen wij u naar www.ccpuganda.org. Als u dit soort projecten wilt ondersteunen, vermeld dan bij uw gift: ‘steunfonds’.

Helpt u mee een sponsor te zoeken voor
Shamim en Alex? U kunt bellen met 0104181190 of mailen naar info@ccp- uganda.org.
De nieuwe sponsor ontvangt een leuke attentie
uit Uganda.

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

