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NieuwsbriefNieuwsbrief  
Secretariaat: Postbus 155 
2650 AD  Berkel en Rodenrijs 
tel.: 010 418 1190 (Annelies v.d. Maarl) 
E-mail: info@CCP-Uganda.org  
Postgiro: 77.491 
Bank (Rabo): 30.74.25.800 t.n.v. Stich-
ting Christian Childcare Programme te 
Berkel en Rodenrijs.  

Bouw al flink gevorderd! 

Terugblik 
In de vorige brief schreven wij 
u dat de bouw van het nieuwe 
schoolgebouw in december 
2003 gestart is. Verder schre-
ven wij u over een tweede 
stuk grond dat gekocht was 
om daarop de lokalen voor de 
technische opleidingen te rea-
liseren (vanwege de geluids-
overlast moest dit op een an-
der stuk grond. geluidsover-
last). Ook willen we op dit 
tweede stuk grond het inter-
naat bouwen waar de studen-
ten die buiten de stad wonen, 
kunnen logeren. 
 
Huidige stand van zaken 
Inmiddels is de bouw van de 
school al flink gevorderd. De 
ruwbouw van de begane grond 
is zo goed als klaar en nu 
moet het stucwerk en de ko-
zijnen worden aangebracht.  
Omdat het stuk grond flink 
naar beneden afloopt, kon er 
aan de achterzijde een kelder-
verdieping worden gereali-
seerd. Dit betekent niet allen 
een flinke uitsparing van zand, 
maar ook een aantal extra 
kantoorruimtes die met de 
groei van de school ook hard 
nodig zijn. Op de foto is te 
zien dat er al betonijzers om-
hoog steken voor de kolom-
men die de volgende verdie-

Technische school op tweede 
stuk grond 
Eerder dan we durfden te hopen 
is de mogelijkheid ontstaan om 
ook een Technische school te rea-
liseren. Dit dankzij de ‘Hans van 
Bokkem Foundation’, die dit pro-
ject heeft uitgekozen om te finan-
cieren. De Hans van Bokkem 
Foundation is een particuliere 
stichting die zich ten doel stelt 
scholen, weeshuizen, etc. te fi-
nancieren om zodoende kinderen 
in Afrika een betere toekomst te 
geven. De stichting is opgericht in 
2003 door Anneke Luyt, nadat 
haar man, Hans van Bokkem, bij 
een verkeersongeluk om het le-
ven kwam.  
Op de technische school kunnen 
jongeren het beroep van timmer-
man, automonteur, lasser of me-
taalbewerker leren en daarbij 
kansen creëren voor hun toe-
komst.  
Binnen de school zijn winkeltjes 
voorzien, waar producten en 
diensten zullen worden verkocht. 
Doel hiervan is de opleiding uit-
eindelijk zelfvoorzienend te ma-
ken. De bouwtekeningen zijn in-
middels gereed, momenteel wor-
den voorbereidingen getroffen om 
met de bouw te starten.  
Wij houden u op de hoogte van 
de vorderingen. 
 

ping moeten gaan dragen. We 
hebben inmiddels een bedrag 
van 25.000 Euro toegezegd ge-
kregen van Stichting Edukans 
om aan de voor-
kant van de 
school drie loka-
len op de eerste 
verdieping te rea-
liseren. In de stad 
wordt het gebouw 
van CCP de ’wonderschool’ ge-
noemd omdat er in nog geen 
jaar tijd al zoveel gebeurd is. 
Men is gewend dat dit soort 
projecten jarenlang voortslepen 
en daarom valt de snelheid 
waarmee nu gebouwd wordt op.    

zomer 2004 



Autoproject EO Metterdaad 
Gospelkoor Intercession uit 
Rotterdam heeft op 27 maart 
jl. een benefietconcert gege-
ven ten bate van het Christian 
Childcare Programme. De en-
treegelden en de collecte 
brachten het prachtige bedrag 
op van EUR 1200,--. Dit geld is 
bestemd voor de aanschaf van 
een 4-wheel 
drive auto 
waarmee de 
kinderen uit 
het sponsor-
programma 
bezocht kun-
nen worden. 
Dit is hard no-
dig omdat de 
huidige auto 
mankementen vertoont en ze-
ker in de regentijd een goede 
auto noodzakelijk is om kinde-
ren in de 'bush' te bezoeken.  
Gospelkoor Intercession harte-
lijk bedankt voor jullie enthou-
siaste inzet en gulle bijdrage!!! 
EO Metterdaad heeft te kennen 
gegeven iedere opgehaalde 
euro voor de auto te verdub-
belen. 
Verder loopt er een ontzettend 
originele actie in de PKN 
(Ger.) kerk in Berkel. Ge-
meenteleden worden uitge-
daagd op de fiets naar de kerk 
te komen in plaats van de auto 
te nemen! Het geld dat hier-
mee wordt uitgespaard, is ook 
bestemd voor de nieuwe auto 
van CCP! Ook wordt er koek 
verkocht. Het is hartverwar-
mend om te zien dat mensen 
zich zo enthousiast en creatief 
inzetten, hartelijk bedankt!! 
 
Verslag kinderkamp 
"Want Ik weet welke plannen 
ik voor u heb, zegt de He-
re" (Jer. 29-11a). Met dit the-

ma ging een groep van 188 
sponsorkinderen rond de jaar-
wisseling op kinderkamp. Van-
wege gebrek aan financiële 
middelen was het alweer 8 
jaar geleden dat een kinder-
kamp voor het laatst was ge-
organiseerd. Dit kamp werd  
echter mogelijk gemaakt dank-
zij de gulle gift van een spon-

sor en een bij-
drage van 
stichting Edu-
kans. 
Tijdens het 6 
dagen durende 
kamp leerden 
de kinderen en 
jongeren uit 
de Bijbel, de-
den ze spelle-

tjes en leerden ze bijvoorbeeld 
over hygiëne, relaties en soci-
ale vorming.  
Tenslotte was er een 'bonte 
avond' waarin ieder zijn crea-
tieve talent op het gebied van 
muziek, dans en toneel kon 
tonen. 
De kinderen kregen ieder een 
kerstcadeautje mee: een paar 
schoenen en sokken, zeep en 
crème. Voor de meeste kinde-
ren was dit de eerste keer dat 
ze op kamp gingen en ze von-
den het geweldige ervaring! Ze 
kunnen niet wachten om weer 
op kamp te gaan! 
 
Sponsorouders gezocht! 
We zijn blij 
dat er een 
nieuwe spon-
sor is gevon-
den voor Mar-
garet en Via-
ne, de 2 meis-
jes die we in 
de vorige 
nieuwsbrief aan u voorstelden! 
Graag stellen we twee nieuwe 
kinderen aan u voor die uw hulp 
zeer hard nodig hebben.  
 
Harriet Nambuba is een meisje 
van 7 jaar. Haar vader is in 
1999 bij een roofoverval ver-
moord. Harriets moeder draagt 
in haar eentje de zorg voor 9 
kinderen, waaronder Harriet.  
Het tweede kind is een klein 
meisje van 4 jaar. Haar naam is 
Charity Kiteka. Charity is volle-

dig wees en 
woont bij haar 
oude opa en oma 
die erg arm zijn. 
Haar ouders zijn 
beide overleden 
aan de ziekte 
AIDS. 
Helpt u ons 
mee...  
een sponsor voor 
deze meisjes te 
vinden? U kunt 
bellen (010-
4181190) of mailen 
(info@CCP-
uganda.org), 
als u een sponsor weet, of zelf graag 
één van de meisjes wilt helpen.  
Wij sturen u dan meer informatie 
en een leuke attentie 
(handgemaakt uit Uganda)!! 

 
Ugandees kinderkoor in Ne-
derland 
Van 16 september tot 19 okto-
ber Komt Hans Ouweneel, één 
van onze bestuursleden die in 
een wijk bij Kampala werkt 
met een Ugandees kinderkoor 

naar Nederland. Op zo.19 sep. 
om 10.00 uur treedt het koor 
op in een dienst van Evangeli-
sche gem. de Terp, Pr. Con-
stantijnweg 30 te Rotterdam/
Capelle. U bent welkom, het is 
de moeite waard! 
Info: 0182-362880 of  
www.kinderenvanoeganda.org. 

DOELSTELLING 
Stichting Christian Childcare Programme 
wil een bijdrage leveren aan de geestelijke, 
materiële en sociale ontwikkeling van 
Ugandese kansarme kinderen 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 sponsor-
bijdragen maximaal ten goede komen aan 
het kind. In Uganda zelf is er een plaatselij-
ke organisatie met dezelfde naam, het 
‘Christian Childcare Programme’ (CCP), met 
een eigen bestuur en staf. Waar mogelijk 
wordt samengewerkt met andere organisa-
ties die opkomen voor het kind in de knel. 

Bijbelonderwijs en spelen  in de zon 

De kinderen genoten van sport en 
spel 
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