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NieuwsbriefNieuwsbrief  
OKTOBER 2012 

In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over o.a. de hartverwarmende reactie van onze achterban 

op de actie voor voedselhulp in juni, het verhaal van CCP adjunct directeur Nathan, een berichtje 

van het team dat naar Uganda afreist deze maand, een update van de lopende projecten en 

graag stellen wij weer 2 kinderen van de wachtlijst aan u voor. 

 

Verslag voedselhulp actie juni 2012 
 

Wij schreven u over de honger die er in een groot deel van 

Oost Afrika wordt geleden. Ook ‘onze’ gezinnen leden onder 

de gevolgen van mislukte en te late oogsten.  Dankzij uw 

spontane hulp was CCP in staat ruim 5000 kg. maïsmeel te 

kopen en uit te delen aan 190 gezinnen, waartoe 215 van 

onze sponsorkinderen behoren. 1260 gezinsleden konden we 

zo de droogte door helpen! Er is ook nog eens bijna 1000 

kg. maïsmeel verspreid onder het meisjesinternaat, de stu-

denten en leraren van onze scholen. Alle kosten konden 

door uw giften worden gedekt. Geweldig!! 

 

 

Het verhaal van Nathan Walyaula, adjunct directeur bij CCP Uganda 

 

Ik kwam in contact met CCP doordat ik voogd werd van Jozua, 

een door CCP gesponsord kind. In 1997, direct na mijn opleiding, 

werkte ik parttime bij een kleine organisatie in Mbale. CCP vroeg 

mij om hun accountantscontrole over 2 jaren voor te bereiden. Ik 

accepteerde dit werk en werkte samen met James Kidulu die toen 

Hoofd Financiën & Administratie was bij CCP. Daarna kreeg ik 

eerst een parttime en later een fulltime baan bij CCP als boekhou-

der. Ik was onder de indruk  van de onderlinge band en de fami-

liecultuur. Ik voelde mij er thuis.  

 

Werken met kwetsbare kinderen en het mogen zien hoe hun leven 

ten goede verandert, motiveert mij tot aan vandaag om mijn werk 

te doen. Ik zie het als een roeping van God. Ik werd van boekhou-

der Hoofd Financiën & Administratie en momenteel werk ik ook als 

adjunct-directeur. Mijn werk bestaat naast financiën en admini-

stratie ook uit personeelszaken, beheer van het landbouwproject, 

logistiek, het toezicht op diverse projecten in overleg met James 

Kidulu, onze directeur. Bij belangrijke sociale plechtigheden, zoals 

bijv. bij het afstuderen, het jaarlijkse kamp, enz., ben ik nauw betrokken bij de organisatie.  Ik 

ben getrouwd met Josephine en God heeft ons gezegend met 5 kinderen. 

Nathan Walyaula    
Anders dan anders!! 
Op 26 oktober 2012 hopen wij weer met het team van 4 mensen uit het bestuur van CCP Neder-

land naar Uganda te reizen. In tegenstelling tot andere jaren kunnen en zullen wij geen cadeaus 

van u persoonlijk meenemen. Wij willen u vragen een leuke, gezellige, mooie, kleurrijke kaart 

aan uw kind te versturen met als het kan een (gezins-)foto daarbij (formaat 10X15, zowel van 

de kaart als de foto). U stelt zich waarschijnlijk de vraag vanwaar deze keuze?! Tijdens ons be-

zoek ontmoeten wij vaak kinderen groepsgewijs in de omgeving waar zij wonen. Sommigen krij-

gen dan een ‘groot’ cadeau van hun sponsor en anderen krijgen ook een cadeau (van ons), maar 

dat is ‘klein’. Wij zien dan natuurlijk veel blije gezichten, maar soms ook de vraag, waarom krijgt 

hij/zij zo’n groot cadeau en ik zo’n klein cadeautje??  Daarom willen wij dit jaar, aan alle kinde-

ren hetzelfde cadeautje geven. (zie pag. 2) 

Secretariaat CCP:  

Albert Schweitzerplaats 361 

3069 GJ Rotterdam 

Tel.: 010 - 841 04 06  

E-mail: info@CCP-Uganda.org  

Website: www.ccp-uganda.org 

Postgiro: 77.491 
Bank (Rabo): 30.74.25.800 t.n.v. 

Stichting Christian Childcare  

Programme te Berkel en Rodenrijs.  
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Wij gaan voor alle 300 kinderen een fotoboekje maken met daarin foto’s die wij al 

vele jaren van hen hebben gemaakt en natuurlijk die mooie foto en kaart die u ons gaat 

sturen!!  

‘Natuurlijk doe ik daar aan mee! Ik stuur zo snel mogelijk mijn kaart/foto naar: Corrie 

de Groot, Breezijde 8, 4243 JM Nieuwland of per mail naar cdgroot@ccp-uganda.org’ 

 

Update projecten 
 

Waterproject 

De waterput in Bufulubi is inmiddels geboord en 

onder grote belangstelling in gebruik genomen! 

Wat een zegen voor de school en het hele dorp 

nu schoon water dichtbij te kunnen halen. Voor 

de hygiëne in school en thuis zal het een grote 

verbetering zijn! Op 28 oktober hopen we tij-

dens ons bezoek een thanksgiving bij te wonen 

rond de waterput in Bufulubi. Meteen willen we 

de volgende lagere school (van het CQEPS-

project) bezoeken die in aanmerking komt voor 

een te boren waterput. Deze school moet een 

schoolcomité hebben en bereid zijn een bijdrage 

te leveren aan het boren en het onderhoud van 

de put. Er zijn verschillende scholen die op de 

lijst staan. 

 

Landbouwproject 

De oogst was goed, maar de vele regens maken het lastig 

de maisoogst binnen te halen. 

Eerst moest het weer droger worden, toen waren de we-

gen nog onbegaanbaar vanwege de modder maar half ok-

tober hoopt men toch de oogst te kunnen binnen halen. 

Wat is er hard gewerkt! Er zijn kanalen gegraven voor de 

afwatering, er waren reparaties nodig aan de ploeg en 

tractor. 

Maar nu hopelijk de vreugde van de oogst! 

 
Sponsorouders gezocht! 
 

Graag stellen we weer twee kinderen aan u voor die 

op de wachtlijst staan, helpt u weer mee? Dit keer 

een (goedlachse) broer en zus. 

 

Eddy (links) 
Eddy is 11 jaar oud. Omdat zijn moeder psychische problemen 

heeft en ook gehoorproblemen heeft, is zij niet in staat goed 
voor Eddy te zorgen. Daarom is Eddy op een school internaat 
geplaatst door CCP. Zijn moeder heeft 3 kinderen, Eddy is de 
oudste, hij heeft nog 2 zusjes. Van alle drie de kinderen zijn de 

vaders onbekend. Eddy’s moeder woont nog in de sloppenwijk 
en is erg arm. Eddy zit in groep 7.  

Irene (rechts) 
Irene is 10 jaar oud. Omdat haar moeder psychische problemen 
heeft en ook gehoorproblemen heeft, is zij niet in staat goed 
voor Irene te zorgen. Daarom is Irene op een school internaat 

geplaatst door CCP. Haar moeder heeft 3 kinderen, Irene is de 
middelste, ze heeft 1 oudere broer (Eddy) en 1 jonger zusje. 
Van alle drie de kinderen zijn de vaders onbekend. Irene’s moe-
der woont nog in de sloppenwijk en is erg arm. Irene zit in 
groep 6. 

Kijk op onze website WWW.CCP-UGANDA.ORG voor foto’s en achtergronden van de kinderen op de wachtlijst. 

Verder vindt u op onze site leuke filmpjes over het werk van CCP en kunt online doneren of een geit adopteren via Ideal! 


