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Eerste sponsorreis succesvol
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Bank (Rabo): NL40RABO0307425800
Stichting Christian Childcare
Programme te Berkel en Rodenrijs.

allemaal bezocht. Het
waren mooie en soms
emotionele momenten.
Cadeautjes werden uitgewisseld en er werden
veel foto’s gemaakt.
We bezochten drie geitenclusters, waar de
weduwen vertelden over
de zegeningen en de
uitdagingen van het IGA
(income generating activity) programma. Op de
terugweg bezochten we
in Kampala de Muyenga
Op woensdag 8 november landde vlucht KL 539 weer kleuterschool.
veilig op Schiphol. Aan boord 12 trouwe sponsors en
Huisjes project
2 begeleiders van de eerste sponsorreis uit de CCP
We openden ook twee nieuw gebouwde huisjes. Van
geschiedenis. De deelnemers waren van alle leeftijden van 18 het project ’tweede huis in Uganda’. Dat was een
tot 80! Eén groot feest! Er werd gedanst, gezongen en gegeten.
De dankbaarheid van de weduwe en van de kinhad de
Noorse na- deren, die nu voor het eerst in een droog en veilig
huis mochten
tionaliteit
en twee de wonen, was
Slowaakse, ontroerend.
kortom een Wat kun je
veelkleuri- met betrekkelijk weinig
ge groep.
geld een
Voor de
enorm vermeesten
was dit ook schil maken
voor deze
de eerste
ervaring op mooie mensen.
het Afrikaanse continent. Unaniem evalueerden alle deelnemers aan de 13 daagse-reis de ervaring als zeer po- Jaarlijkse CCP kamp
sitief. “Het is een
wereld van verHet is alweer bijna zover, het Kerstkamp 2017,
schil nu ik het
hoogtepunt in het leven van ieder CCP kind en jonwerk van CCP
gere. Een kleine week weg van huis bivakkeren op
met eigen ogen
het terrein van een school. De dag beginnen met
heb kunnen zien”
aerobics, verder in de morgen studies en workshops
en: “nu begrijp ik
over allerlei onderwerpen zoals het maken van tasde situatie en de
sen, kaarsen of zeep. Rode draad bij het kamp is
uitdagingen voor
altijd een bijbels thema. We ontvingen al een prachCCP veel beter.”
tige gift voor het kamp van een echtpaar dat hun
Naast een intenjubileumgift volledig aan dit doel besteedde. Gewelsieve kennismadig bedankt! Maar er is nog extra geld nodig voor dit
king van 5 dagen
kamp. Stort daarom graag met uw Kerstgift een bijmet CCP, hebben
drage voor het kamp 2017!
we de reis afgesloten met
een tweedaagse safari in
West Uganda. Ook dat
was een onvergetelijke
ervaring. Aan het eind
van de reis waren we als
één grote familie geworden.
Programma
De deelnemers hebben
alle kinderen bezocht die
door hen gesponsord worden. Ook de kleinkinderen’ (kids door hun kinderen werden gesponsord)
werden ook op één na

Uitdagingen:

Structurele hulp aan kinderen in Uganda

Er zijn nog verschillende andere uitdagingen binnen
het werk van CCP. Extra giften hiervoor zijn meer
dan welkom!
We noemen er enkele:
Medische zorg
Veel kinderen hebben extra medische zorg nodig.
Vaak is dat omdat ze besmet zijn met het HIV/AIDS
virus. Het gaat dan vooral om goede voeding en vitaminen.
Landbouwproject
Zoals u heeft kunnen lezen heeft het landbouwproject dit jaar enorm geleden onder de droogte. De
mais- en bonenoogst is volledig mislukt en uiteindelijk werd er alleen nog wat gierst geoogst.
We ontvingen een mooie gift van de Koppert Foundation om het landbouw project een nieuwe impuls
te geven en eventueel een kleine kas met irrigatie
neer te zetten.
De scholen voor beroepsonderwijs
De twee scholen van CCP maken financieel zware
tijden door. Door de droogte neemt de armoede toe
en hebben mensen te weinig geld om hun kinderen
naar school te laten gaan. Dit geeft in de CCP begroting een gat
van
€20.000,=
Projectauto
De auto,
waarmee CCP
al het veldwerk en
transport
doet, slijt
door de situatie van de
onverharde
wegen extra
hard. Er is
dringend behoefte aan
vervanging.
Keukenrenovatie
De keuken
van CCP waar
de maaltijden
voor de studenten worden gekookt
moet dringend gerenoveerd worden. Op de
foto de oven
die gerepareerd moet worden

Hier laten we James bellen met zijn sponsorouders.
Geef ons ook uw mobiele nummer, dan bellen of appen we u misschien de volgende keer!! Stuur uw nummer aan info@ccp-uganda.org.

Sponsorouders gezocht voor…
We zoeken met urgentie weer 25 nieuwe sponsors
Denk ook eens aan uw eigen (klein-)kinderen. Of
misschien kunt u wel een extra kind sponsoren? Het
beste middel is uw eigen mond tot mond reclame.
CCP werkt vanuit het hart en heeft een krachtig sociaal werk. Door de jaren heen hebben meer dan 1000
kwetsbare kinderen een toekomst kunnen opbouwen. CCP maakt minder dan 1% kosten voor de
eigen organisatie in Nederland! Laat u wat horen?
Rogers
Rogers is 7 jaar oud, zijn vader overleed aan kanker
in 2016. Zijn moeder bleef alleen achter met 5 kinderen, 3 jongens en 2 meisjes. Ze leven van de opbrengsten van de tuin en moeder doet klusjes voor
anderen, dit levert niet genoeg op. Het gezin is erg
arm. Rogers zit in groep 3.
Evati
Evati is 6 jaar oud, haar vader overleed in 2014 aan
malaria. Haar moeder bleef achter met 9 kinderen,
4 jongens en 5 meisjes. Evati is de jongste. De familie is erg arm. Evati zit in groep 3.

Nieuw huis gezocht

Edwin
Edwin is 7 jaar oud, zijn
vader overleed in 2012.
Edwin heeft 1 broer, de
jongens wonen bij hun
grootouders. Ze zijn erg
arm. Edwin zit in groep
4.

Op onze wachtlijst hebben we nog twee families
staan die dringend een huisje nodig hebben. Voor
één huis is al financiering toegezegd. De kosten per
huis zijn €3000,= Met uw
gift van €2000,= en de
50% premie van de Wilde
Ganzen kunnen we het
huis bouwen. Wie doet er
mee?

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 staan willekeurige kinderen.

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

