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Structurele hulp aan kinderen in Uganda

Container met landbouwmateriaal is
aan land!

Eindbedrag voor het hostel is behaald!
In 2007 werd
de eerste fase
van het hostel
(internaat)
voor meisjes
geopend door
Anneke Luijt,
de voorzitter
van de Hans
van Bokkem
Foundation.
Kort daarna
werd het hostel bevolkt door een kleine 200
meiden. Ze lagen op 3 persoons-stapelbedden
wat voor onze begrippen wel erg veel was in
een beperkte ruimte. Vorig jaar werd een nieuwe wet van kracht die het slapen in hostels in 3
lagen verbiedt. Dit betekende dat we de capaciteit van het hostel moesten uitbouwen met
meer slaapzalen. Verder had het hostel ook nog
geen keuken en eetzaal. Dankzij de
verdubbelingsactie van Wilde Ganzen en NCDO
konden we voldoende geld bij elkaar brengen
om het hostel te vergroten en af te bouwen.
Ook wordt een duurzaam waterproject aangelegd, dat regenwater opvangt voor gebruik. Op
5 oktober kregen we bericht dat het eindbedrag
van € 26.862 is behaald. WG
en NCDO verdubbelen dit tot
€66.000! Dat is genoeg om
de bouwplannen uit te
voeren.

Andere lopende projecten
Alle hierna genoemde projecten kunnen wij
uitvoeren
dankzij verdubbeling
door
Impulsis!

Op 1 oktober is de container met landbouwmaterialen voor het landbouwproject in Mombassa,
(Kenia) aangekomen. Nu moet hij nog over land
naar Uganda worden
vervoerd. We verwachten de container
in november ter
plaatse. Voor de
landbouwmaterialen
staat ons rekeningnummer nog open.
We hebben nog zo’n
€9.000 nodig!

De technische school
Dankzij een prachtige gift van de Hans van Bokkem Foundation konden meer dan honderd schoolboeken voor de technische school worden aangeschaft. Daarnaast financierde deze trouwe partnerorganisatie o.a. schoolmeubilair, een aggregaat,
en een omheining van de school en het hostel.
Verder zijn met hulp van Impulsis nog de volgende
projecten gefinancierd:
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Een nieuwe poort bij het hoofdgebouw;
Een aggregaat in het hoofdgebouw;
Een bijdrage aan het schoolfonds. Dit is
nodig omdat juist de jongeren aan de
onderkant van de samenleving geen school
geld kunnen betalen.
Zomerkamp en staftraining;
Zaaigoed voor het landbouwproject waardoor
de studenten iedere dag een warme maaltijd
kunnen krijgen;
Een programma om de kwaliteit van het
basisonderwijs te verbeteren. Dit doet CCP in
twee gebieden die door hun historie sterk
achtergebleven zijn bij de rest van het land.
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Soms kan een klein idee of initiatief al leiden
tot een prachtige bijdrage aan een beter
bestaan voor de kinderen in Uganda!
Laat u eens inspireren door de drie hieronder
beschreven acties… Alle opbrengsten werden
verdubbeld door Wilde Ganzen en NCDO!

Jeugd catechesegroep Berkel en Rodenrijs spaart 510 euro!

De jeugd van de huiscatechesegroepen van de
Hervormde gemeente in Berkel en Rodenrijs heeft
zich heel hard ingezet om geld te verdienen voor
CCP in Uganda. Zij hebben dit o.a. gedaan door
Pannekoek– en poffertjesrestaurant ‘In het verkopen van koeken op school, het doen van
de Salon’ in Gouda bedenkt leuke actie! klusjes of werken bij een orchideeënkwekerij.
Sommige ouders hebben het verdiende geld zelfs
De eigenaar van Pannenkoeken- & poffertjesresverdubbeld! Met veel enthousiasme heeft de jeugd
taurant 'In de Salon' aan de Karnemelksloot 1 in
zich voor dit doel ingezet en zij hebben het gewelGouda bedacht een leuke actie voor CCP! Zelfs de dige bedrag van 510 euro bij elkaar verdiend en
wethouder van Gouda, Marion Suijker, werd erbij
op het actienummer van Wilde Ganzen gestort!
betrokken. Zij liet maar liefst 1000 ballonnen op!
Jongens en meiden: geweldig bedankt, fantastisch
Aan iedere ballon zat een voucher om op een begedaan!
paalde dag met twee personen, gratis te komen
eten en drinken. Voor iedere ingeleverde voucher
ging er 5 euro naar CCP! Dit leverde uiteindelijk
een prachtig bedrag op van €1076,35. Dit bedrag
werd door ‘In de Salon’ overgemaakt naar de rekening van Wilde
Ganzen, waardoor
het bedrag werd
verdubbeld. Wij
bedanken vanaf

Een cadeautje voor uw sponsorkind!
Op 28 oktober is het de bedoeling dat wij 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 klein cadeautje
deze plaats zowel
voor uw sponsorkind aan ons meegeven. Als het
de eigenaar als al
enigszins mogelijk is, zullen wij het cadeautje perde medewerkers
soonlijk overhandigen.
van ‘In de Salon’
Voorbeelden van geschikte cadeautjes zijn: een
voor deze gewelfoto van u / uw
dige actie!
gezin, leuke kaart,
tekeningen geBasisschool Eden spaart 700 euro!
maakt door uw
kinderen, onderDe kinderen op evangelische basisschool Eden uit goed, springtouw,
Dordrecht hebben een geweldig bedrag gespaard
T-shirt, sokken,
van 700 euro! Fantastisch! Dit prachtige bedrag is kleurboek en bestemd voor de projecten van CCP. Hiernaast ziet potloden, voetbal
u een foto van de symbolische overhandiging van met pompje, leuk
de cheque door schriftje, notitiedirecteur Gert- boekje, rugzakje, autootje (maar niet met batterijjan Zwart aan
en), opwindbare/solar led-zaklantaarn, pop, ketJiska Schultink
ting, enz.
(vrijwilliger
Als u er voor wilt zorgen dat het cadeau niet meer
CCP). Het bedan 500 gram weegt, zou dat erg fijn zijn.
stuur zal deze
Als wij uw kind hebben bezocht, krijgt u van ons
cheque meene- een verslag met foto. Wij doen dit het liefst per
men in novem- email. Als wij uw emailadres nog niet hebben, stelber en een foto len wij het op prijs dat u dit even doorgeeft aan:
maken van de
cdgroot@ccp-uganda.org.
overhandiging
Uw cadeautje kunt u afgeven aan ondergetekenvan de cheque in Uganda.
den of per post sturen naar:
Kinderen, ouders en leerkrachten van
Corrie de Groot, Breezijde 8, 4243 JM Nieuwland.
EBS Eden: ontzettend bedankt! Het geld is ook
verdubbeld via de actie bij Wilde Ganzen en
Lyda Meijer, Margriet Mikkelsen en Corrie de
NCDO!!
Groot

