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Structurele hulp aan kinderen in Uganda

Voedselhulp
Oost Afrika wordt de laatste
maanden getroffen door een
hongersnood die het gevolg
is van aanhoudende droogte. Door gebrek aan regen
en water voor irrigatie mislukten de oogsten en worden met name de arme gezinnen getroffen. Ook veel
van onze sponsorkinderen
en de gezinnen waar ze verblijven worden hierdoor geraakt.
Wij hebben begin juni op
het noodsignaal van James
Kidulu, de directeur van CCP
Uganda, meteen gereageerd door het sturen van
€4000,-voor voedselhulp. Voor dit geld is ruim
5000 kg. maïsmeel gekocht en uitgedeeld 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 studenten en leraren van onze scholen.
In juli hebben wij u als achterban een brief verstuurd, het was hartverwarmend te zien dat
binnen 6 weken de benodigde €4000,- binnengekomen was!
Alle gevers hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Kinderen voortaan online
Alle kinderen die wachten op een sponsor kunt u
voortaan bekijken op onze website:

www.ccp-uganda.org

De drempel ligt om een kind te gaan sponsoren ligt
nu een stuk lager. Je hoeft geen formulier op te
vragen en in te sturen etc. Het aanmelden per internet is veel eenvoudiger en toegankelijker. Wij
hopen dat u mensen om u heen eens attendeert op
het sponsoren van een kind, door de link te kopiëren van de wachtlijst en deze eens aan hen door te
mailen!

Verzoek om uw foto
Elk jaar vragen veel kinderen om een foto van hun
sponsorouder, nu leek het ons leuk om hiermee
aan de slag te gaan. Tenslotte gaan de kinderen
ook op de foto voor u! In december zullen wij met
vijf bestuursleden het jaarlijkse kinderkamp een
aantal dagen bijwonen. Omdat wij op het kamp de
kinderen een kinderbijbel/dagboek willen geven als
cadeau kunt u dit jaar geen persoonlijk cadeautje
meegeven. Zo krijgen alle kinderen hetzelfde cadeau. Het zou wel ontzettend leuk zijn als u
voor half november een foto van u en/of uw
gezin naar ons zou willen sturen. Verras uw
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kind ook eens met een
leuke kaart/brief met
een verhaaltje in het Engels (mag zowel digitaal
als per post). Wij zullen
uw brief/foto dan meenemen en aan uw kind overhandigen! Wij hopen dat u
massaal aan de slag gaat
(misschien wel heel creatief) en ons overweldigt
met leuke post voor de kinderen!
U kunt de post sturen naar
Corrie de Groot, Breezijde
8, 4243 JM Nieuwland.

Even voorstellen… Christine Ouweneel
Na jarenlang zich enthousiast te hebben ingezet
voor CCP, heeft Annelies van de Maarl de verantwoording voor het secretariaat van CCP aan Christine Ouweneel overgedragen. Vanaf deze plaats
willen wij Annelies hartelijk bedanken voor
haar betrokkenheid en inzet voor de kinderen
in Uganda!
Hieronder stelt Christine zich aan u voor:
‘Sinds kort ben ik als secretaresse verbonden aan
het bestuur van CCP. Samen met mijn man heb ik
12 jaar in Uganda gewoond en ook daar was ik betrokken bij CCP als bestuurslid van het IPB
(International Partnership Board). In die functie
kwamen we als Nederlands bestuur en Ugandees
bestuur 1 keer per jaar samen om de grote lijnen
van het programma te bespreken.
We hebben zelf 2 sponsorkinderen gehad en beiden hebben nu werk gevonden en hebben een gezin gesticht. Geweldig om te zien hoe CCP met de
beroepsopleiding zoveel jongeren een kans heeft
gegeven. In de 12 jaar dat we in Uganda woonden, hebben we CCP regelmatig bezocht en gezien
hoe de organisatie gegroeid is. We waren onder de
indruk van de professionaliteit van de staf en de
inzet daar. Onderwijs is van levensbelang in Uganda en zeker beroepsonderwijs. Er is zoveel armoede en geschoolde
mensen maken een goede
kans op de arbeidsmarkt.
Nu ik terug ben in Nederland is me gevraagd om in
het bestuur actief te zijn.
Ons hart ligt nog steeds in
Uganda en het lijkt me fijn om het ‘lijntje’ op deze
manier vast te houden!’
Christine Ouweneel
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Update bouwproject technische school

Financiën 2008

Dankzij een geweldige gift van de Hans van Bokkem foundation konden we starten met de uitbreiding van de technische school. Er worden 2 lokalen en 2
workshops bijgebouwd.
Omdat we een flink
aantal bouwstudenten hebben, worden
zij ingezet om hun
lessen meteen in
praktijk te brengen. Op de eerste foto ziet u hen
aan het werk. Door de moerassige rand van het
kavel moest 3 meter diep worden
gegraven en een
fundering worden
aangelegd van rotsblokken en gewapend beton.
Dankzij de samenwerking met onze
partnerorganisatie Impulsis konden we het geld
voor de technische school laten verdubbelen. Hierdoor kunnen we ook gaan starten met de bouw
van de laatste 3 lokalen van de andere school.

Financieel gezien was 2008 een gezond jaar. In
totaal hebben wij € 197.870 besteed ten behoeve
van CCP-Uganda. In dit bedrag is begrepen
€ 94.314, welk bedrag door Impulsis is verdubbeld
ten behoeve van CCP-projecten.
Onze eigen kosten, zoals bankkosten, bestuurskosten, contributies en kosten website, bedroegen
€ 791. Ons streven is deze kosten zo laag mogelijk
te houden, zodat het ingekomen geld zoveel mogelijk ten goede komt aan de Ugandese kinderen. Om
dit te illustreren hebben wij onderstaand cirkeldiagram samengesteld, waarin de verhouding tussen
de kosten en de inkomsten tot uitdrukking komt.
Wilt u
meer weten over
de finanKosten Nl. 0,35 %
ciën, dan
verwijzen
Baten 96,95 %
wij u naar
derden 2,7 %
onze
website
waar de
balans
per 31 december 2008 en de staat van baten en
lasten over 2008 gepresenteerd worden.
Harald Mikkelsen (Penningmeester)
John Fransen (Financiële Administratie)

Update landbouwproject
Wat een enthousiasme en blijdschap! De eerste
maïsoogst van het aangekochte stuk land zijn deze
maand binnengehaald! De hele CCP staf en veel
studenten hielpen daaraan mee.
Wel viel de opbrengst tegen door de aanhoudende
Sponsorouder gezocht voor...
droogte in de eerste helft van het jaar. De prijzen
liggen anderzijds nu wel hoger. Voor het eerst
Christopher
heeft CCP de mogelijkheid het voedsel voor de
Christopher is 10 jaar oud en zit in groep 6 van de
schoolmaaltijden zelf te verbouwen.
basisschool. Toen Christopher 4 jaar was, zijn zijn
ouders gescheiden. Hij
woonde sindsdien met drie
Update project
broertjes/zusje bij zijn va‘een tweede
der. Helaas is zijn vader vohuis in Uganda’
rig jaar, in juni 2008,
Kevin Nabobi en
overleden in zijn slaap.
Rachel Kwage zijn
Na het overlijden van
broer en zus en
hun vader zijn de kinderen
nieuwe sponsorbij vrienden van
kinderen in ons
hun vader gaan wonen.
CCP programma.
Christopher is de jongste
Hun vader stierf
van de vier.
vorig jaar juni en het gezin woont met 8 kinderen
in een erbarmelijk krot dat op instorten staat. Zij
komen dit jaar met voorrang in aanmerking voor
een te bouwen huisje. Inmiddels is men daar mee
begonnen. Het is de bedoeling dat dit jaar nog een
huisje wordt gebouwd voor het gezin van Joseph
Shimali en Mary Naula. Dit gezin bestaande uit
moeder en 6 kinderen, woont al te lang met 2 gezinnen in één huisje. James onze Ugandese directeur heeft inmiddels een beleidsplan gemaakt
waarin belangrijke zaken betreffende gebruik en
eigendom van de huisjes worden vastgelegd.

Christopher is al wat ouder en
daarom is het wat lastiger om
een sponsorouder voor hem te
vinden. Helpt u weer mee een
nieuwe sponsor te zoeken voor
Christopher? U kunt bellen met 0183-352885 of mailen
naar info@ccp-uganda.org.
De nieuwe sponsor ontvangt een leuke attentie
uit Uganda.

