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Met dankbaarheid aan God én aan onze trouwe achterban blikken we in deze nieuwsbrief met wat foto’s 
terug op de hoogtepunten uit 30 jaar partnerschap met CCP Uganda. We mogen zien dat we in al die jaren, 
soms met vallen en opstaan, honderden kinderen een toekomst hebben gegeven. Duizenden mochten door 
CCP een beroepsopleiding volgen aan één van onze scholen. Velen mochten door het werk van CCP hun 
vertrouwen op God leren stellen.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Secretariaat CCP:  
Waterlinie 52 

2965 CC Nieuwpoort Nederland  
0184-633444 (na 18.00 u) 

E-mail: info@CCP-Uganda.org  
Website: www.ccp-uganda.org 

Postgiro: NL88INGB0000077491 
Bank (Rabo): NL40RABO0307425800 

Stichting Christian Childcare  
Programme te Berkel en Rodenrijs.  

“Education is the most  
powerful weapon which you 
can use to change the 
world.” 

Nelson Mandela 

1981 
Mobiele klinkiek voor 

ZW Uganda 

1982 
Vanuit Nederland 
werden containers 

verstuurd met hulp-
goederen zoals  

kleding, maar ook 
complete landbouw 

uitrusting 

1983 
Nederlandse Stich-

ting opgericht. Eerst 
SEHU, later CCP Nl. 

2008 
CCP opent hostel 
voor 200 meisjes 

2003 
CCP bouwt eerste 

school voor  
beroepsonderwijs 

1994 
CCP start met  

beroepsonderwijs 

2004 
CCP bouwt school 

voor technisch  
beroepsonderwijs 

met Hans van  
Bokkem foundation 

1986 
CCP start met sponsoring 

van Ugandese weeskinderen 
die in diepe armoede leven. 

Geen weeshuizen,  
maar extended families 
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Kort 
ander nieuws 
 
Eind oktober zal het team van CCP Nederland weer een bezoek brengen aan Uganda. Het wordt weer een tijd van veel 
vergaderen en kinderen en geitenclusters bezoeken. Wilt u een brief of wat foto’s meegeven voor uw sponsorkind, 
dan kunt u deze sturen aan het adres dat bovenaan de brief staat, of meegeven aan een van de bestuursle-
den. Volg onze reis op Facebook! 
 
In december wordt weer het jaarlijkse kamp gehouden. Een hoogtepunt voor alle kinderen voor wie dit het enige uitje 
per jaar is. Door het wegvallen van de externe fondsen hiervoor doen we een beroep op onze achterban.  
Een gift voor het decemberkamp is meer dan welkom op onze rekeningnummers!! O.v.v. KAMP 2016. 
Hartelijk dank voor uw meeleven!! 
 
Financiën 2015 
Hierbij geven wij een korte toelichting op onze jaarcijfers van 2015. De balans en de staat van baten en lasten wordt 
gepubliceerd op onze website (klik op ANBI). Uit eigen fondsenwerving kwam er € 138.180 binnen. Onze eigen kosten 
bleven weer onder de 1% van onze inkomsten.  Verder is er via derden, zoals de Hans van Bokkem Foundation en stich-
ting Edukans een bedrag van € 69.328 binnengekomen. Met dit geld hebben wij onder andere veel extra projecten kun-
nen doen, waaronder ondersteuning van de technische school, training van onderwijzers, capaciteitsbouw, onderwijsver-
betering en landbouw. Het resultaat van 2015 geeft een negatief bedrag van € 1.627. Dit verlies kunnen wij gelukkig 
opvangen vanuit ons kapitaal. Zoals u weet hebben wij inmiddels onze sponsorbijdragen verhoogd, waardoor wij hopen 
een betere financiële positie te krijgen.   
        Namens de financiële afdeling, Harald Mikkelsen en John Fransen 
 
Sponsorouders gezocht voor… 
  
Ronald 
Ronald is 6 jaar oud en volledig wees. Zijn vader overleed aan AIDS in 2010, zijn moeder overleed aan AIDS in 2012.  
Ze lieten 3 kinderen achter, Ronald en zijn 2 jongere zusjes. Ronald woont bij zijn tante die zelf ook al een groot gezin 
heeft. De familie is erg arm. Ronald zit in groep 3.  
 
Evely 
Evelyn is 6 jaar oud, haar vader is overleden in 2013. Haar moeder bleef achter met 9 kinderen, 
6 jongens en 3 meisjes. Moeder leeft onder zware omstandigheden. Het gezin leeft van de  
opbrengsten van de tuin en moeder verdient wat bij door voor anderen graafklussen te doen. 
Evelyn zit in groep 3. 
 
 
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 (QR-code)!  

N.B. Vergeet u niet (email-)adreswijzigingen aan ons door te geven!! 

En daarnaast vele  
projecten, zoals: 

jeugdkampen, huisjes 
voor weduwen, l 
landbouw, water,  

Family home,  
onderwijsverbetering en  
geitenprojecten voor 
inkomensverbetering 

CCP werkte in Neder-
land samen met o.a. : 


